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บทคัดย่อ 

การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ืองจานรองแกว้จากกากชาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษา

วิธีการท าจานรองแกว้จากกากใบชาท่ีเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ต่อร้านอาหาร และเป็นการช่วยลด

ตน้ทุนในการซ้ือท่ีรองแกว้กระดาษแขง็แบบใชแ้ลว้ทิ้ง โดยผูจ้ดัท าไดน้ าเอากากใบชาท่ีเหลือทิ้งจาก

การชงชามาท าเป็นท่ีรองแกว้ และน าเอาดอกไมแ้ห้งท่ีไม่ใช้แลว้จากการตกแต่งห้องอาหารมาใส่

เป็นตวัตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสวยงาม และยงัช่วยท าให้ห้องอาหารเกิดความมีเอกลกัษณ์

น่าสนใจแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

จากผลการส ารวจพบว่าการประเมินความพึงพอใจของพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน

ภายในโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ท่ีมีต่อจานรองแกว้จากกากชา พบว่าส่วนใหญ่เป็น

เพศหญิง จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีช่วงอาย ุ18-23 ปี และ 24-29 ปี เท่ากนัมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 26.70 และมีสถานภาพพนักงานประจ ามากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และผู ้ตอบ

แบบสอบถามอยูใ่นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 46.70 จากตารางค่าเฉล่ียและ

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานจานรองแก้วจากกากชา (Used Tea Leaf 

Coaster) มีระดบัความพึงพอใจรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.55 

ค าส าคัญ : จานรองแกว้ / กากใบชา / การน ากลบัมาใชใ้หม่ 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ผูจ้ดัทาํได้เข้าไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ์ (Bangkok 

Marriott Hotel the Surawongse) แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมในส่วนของร้านอาหารYao Restaurant 

ซ่ึงเป็นห้องอาหารจีน ในร้านจะมีการบริโภคเคร่ืองด่ืมประเภทชาเป็นหลกัซ่ึงทางร้านอาหารนั้นมี

ชาหลากหลายใหแ้ขกเลือกและในแต่ละวนัก็จะมีการใชช้าแต่ละชนิดเป็นจาํนวนมากจึงทาํให้ในแต่

ละวนัมีกากชาท่ีเกิดจากการชงชาเป็นจาํนวนมากเช่นกนัเม่ือทาํการใช้เสร็จก็จะถูกนาํไปทิ้งโดย

เปล่าประโยชน์ 

ดงันั้นผูจ้ดัทาํจึงเล็งเห็นความสาํคญัของปัญหาจึงทาํการปรึกษาพนกังานพี่เล้ียงและอาจารย์

ท่ีปรึกษาวา่ควรท่ีจะนาํกากชาเหล่านั้นมาทาํให้เกิดประโยชน์โดยการนาํเอามาทาํเป็นจานรองแกว้

จากกากชาซ่ึงกากชาท่ีไดน้ี้จะนาํมาตากแหง้เพื่อไม่ใหเ้กิดเช้ือราและนาํไปข้ึนรูปพร้อมกบัชาดอกไม้

ท่ีเหลือทิ้งในหอ้งอาหารท่ีแผนกไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ดอกไมจ้ะเป็นตวัช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงาม

ให้กบัจานรองแกว้น้ีโดยใช้เรซ่ินในการข้ึนรูปเพื่อให้จานรองแกว้มีความทนทานสวยงามไม่แตก

ง่ายนอกจากน้ียงัเป็นการกาํจดัขยะท่ีเหลือจากกากชาและช่วยลดตน้ทุนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของ

หอ้งอาหารท่ีเคยตอ้งจ่ายในการกระดาษแขง็ท่ีรองแกว้เป็นจาํนวนมากและยงัสามารถนาํไปแจกเป็น

ของท่ีระลึกใหก้บัแขกท่ีมาใชบ้ริการร้านอาหารไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

1.2 วตัถุประสงค์ของโครงงำน 

 1.2.1 เพื่อศึกษาวธีิการทาํจานรองแกว้จากกากใบชาท่ีเหลือทิ้ง 

 1.2.2 เพื่อเป็นการนาํกากใบชาท่ีเหลือใชใ้นร้านอาหารมาทาํใหเ้กิดประโยชน์ 

 1.2.3 เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือจานรองแกว้หรือกระดาษรองแกว้ใหก้บัร้านอาหาร 

1.3 ขอบเขตของโครงงำน 

 1.3.1 ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 

การเก็บรวบรวมในการทาํโครงงานสหกิจคร้ังน้ี ทางผูจ้ดัทาํไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลภายใน 

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse)
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1.3.2 ขอบเขตด้ำนเวลำ 

  การทาํโครงงานสหกิจในคร้ังน้ีผูจ้ดัทาํไดเ้ร่ิมดาํเนินงานตั้งแต่วนัท่ี25 มกราคม 

พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี10 มิถุนายนพ.ศ.2564 

1.3.3 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.3.3.1 ประชากร คือ พนักงานทั้ งหมดท่ีอยู่ในโรงแรมแบงค็อก แมริออท       

เดอะสุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse) 

  1.3.3.2 กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัศึกษาฝึกงานทุกแผนกในโรงแรมแบงค็อก แมริออท 

เดอะสุรวงศจ์าํนวนทั้งหมด 30 คน 

1.3.4 ขอบเขตด้ำนข้อมูล 

  ผูจ้ดัทาํไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและนาํมาประยุกตใ์ชร้วมถึง

หนงัสือและบทความซ่ึงสอดคลอ้งกบัการทดลองและปฏิบติัจริง 

1.4 ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

 1.4.1ได้ศึกษาเรียนรู้วิธีการทาํจานรองแก้วท่ีทาํจากกากชาแล้วนาํไปประยุกต์ใช้ให้เกิด

รายไดใ้นอนาคต 

 1.4.2 สามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือกระดาษแขง็รองแกว้ใหก้บัสถานประกอบการได ้

1.4.3 เป็นการนาํของเหลือใช้หรือขยะกลบัมาทาํเป็นผลิตภณัฑ์เพื่อใชป้ระโยชน์ในสถาน

ประกอบการได ้

 



 
 

 

บทที ่2 

รายละเอยีดการปฏบิัติงานในสถานประกอบการ 

2.1 ช่ือและทีต่ั้งของสถานประกอบการ 

 ช่ือสถานประกอบการ :โรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel 

the Surawongse) 

 สถานทีต่ั้ง : ท่ีตั้งเลขท่ี262ถนนสุรวงศ ์แขวงส่ีพระยาเขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

รหสัไปรษณีย ์10500 

 เบอร์โทรศัพท์ : 02-0885666 

 เวป็ไซต์ : https://www.marriott.com 

โรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศเ์ป็นโรงแรมสไตล์โรงแรมธุรกิจ (Business Hotel) 

ท่ามกลางววิกรุงเทพฯและริมฝ่ังแม่น ้ าเจา้พระยาโรงแรมไดอ้นุรักษแ์ละคงไวเ้พื่อให้เป็นเอกลกัษณ์

ตามความเป็นไทยทางโรงแรมจึงตกแต่งโรงแรมเป็น ”ไทยโมเดิร์น” โครงสร้างทั้งหมดของ

โรงแรมไดเ้นน้รายละเอียดอย่างงดงามเป็นเอกลกัษณ์นอกจากน้ียงัไดมี้แกลอร่ีของทางโรงแรมซ่ึง

เก็บงานศิลปะอนัมีค่าของเจา้ของโรงแรมไวอี้กดว้ย 

 

รูปที ่2.1 โรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photo 
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รูปที ่2.2 สัญลกัษณ์ของโรมแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ ์

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

รูปที ่2.3 แผนท่ีโรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

2.2 ลกัษณะการประกอบการผลติภัณฑ์ การให้บริการหลกัขององค์กร 

 โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์เป็นโรงแรมสไตล์ โรงแรมธุรกิจท่ามกลางวิว

กรุงเทพฯและริมฝ่ังแม่น ้าเจา้พระยา ใหบ้ริการห้องพกั ห้องพิธีการ ห้องจดัเล้ียงประชุมและสัมมนา 

และหอ้งอาหารหลกั 2 หอ้งอาหาร 

2.3 การให้บริการห้องพกั 

 ท่ีโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์แขกจะไดรั้บความสะดวกสบายเพราะตั้งอยู่ใจ

กลางเมืองสามารถเดินทางไปท่ีต่างๆดว้ยความสะดวกและรวดเร็วใกลร้ถไฟฟ้าการบริการระดบั 5 

ดาวภายใตก้ารบริหารงานของแมริออทอินเตอร์เนชัน่แนลกรุ๊ปท่ีมีประสบการณ์ในดา้นธุรกิจของ

โรงแรมมากกว่า 80 ปีซ่ึงจะมอบความสะดวกสบายให้กบัแขกดว้ยห้องพกัในรูปแบบของห้อง 
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Deluxe169หอ้ง และหอ้งSuitesจ านวน134หอ้งทุกหอ้งมีเคร่ืองอ านวยความสะดวกท่ีมีความสะดวก

และทนัสมยัครบ 

2.3.1 ประเภทห้องพกั 

  2.3.1.1 ห้องดีลกัซ์ (Deluxe Room) มีทั้งหมด 169 หอ้ง มีทั้งแบบเตียงเด่ียวและ

เตียงคู่ มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้าเจา้พระยา 

รูปที ่2.4 Deluxe Room 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.3.1.2 ห้องดีลกีซ์ ซิตี ้ววิ (Deluxe City View Room) 37 ตารางเมตร เห็น

ทิวทศัน์กรุงเทพฯโดยรอบ 

รูปที ่2.5 หอ้ง Deluxe City View 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 
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2.3.1.3 ห้อง Executive สามารถเขา้ใชบ้ริการ M Clubได ้ซ่ึงเป็นชั้นท่ีจ  ากดัขา้ถึง

ของแขก เป็นชั้นท่ีเขา้ถึงส่วนบุคคล จ าเป็นตอ้งใชคี้ยก์าร์ดเพื่อกดลิฟตเ์ขา้เท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.6  หอ้ง Executive (M Club access) 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 

   

2.3.1.4 ห้อง Premium high Floor ตั้งอยูบ่นชั้นสูงตั้งแต่ชั้น20 ข้ึนไป มีทั้ง

ทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้าเจา้พระยา 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.7 Premium high Floor 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 
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  2.3.1.5 ห้องพกั 1 ห้องนอน (1 Bedroom Residential suite) ชั้นสูงตั้งแต่ชั้น 20 

ข้ึนไป มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้าเจา้พระยา สามารถเขา้ใชบ้ริการ M Club ได ้

 

 

 

 

   

  

รูปที ่2.8 1 Bedroom Residential suite 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-
surawongse/ 

  2.3.1.6 ห้อง M Suites 1 Bedroom high Floor 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้ า 1 

ห้องนัง่เล่น ตั้งอยูบ่นชั้นสูงตั้งแต่ชั้น 20 ข้ึนไป มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้ าเจา้พระยา 

สามารถเขา้ใชบ้ริการ M Club ได ้

  

 

 

  

 

 

รูปที ่2.9 M Suites 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 
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  2.3.1.7 ห้อง 2 Bedroom Residential suite 2 ห้องนอน 2 ห้องน ้ า 1 ห้องนัง่เล่น 

ห้องอาหารและครัวตั้งอยู่บนชั้นสูงตั้งแต่ชั้น 20 ข้ึนไป มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้ า

เจา้พระยา สามารถเขา้ใชบ้ริการ M Club ได ้

รูปที ่2.10 2 Bedroom Residential suite 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 

  2.3.1.8 ห้อง 3 Bedroom Residential Suite 3 ห้องนอน 3 ห้องน ้ า 1 ห้องโถงใหญ่ 

ห้องอาหารและครัวตั้งอยู่บนชั้นสูงตั้งแต่ชั้น 20 ข้ึนไป มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้ า

เจา้พระยา สามารถเขา้ใชบ้ริการ M Club ได ้

 

รูปที ่2.11 3 Bedroom Residential Suite 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 
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  2.3.1.9 ห้อง Vice Presidential Suite 1 ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องน ้ า 1 ห้องนัง่เล่น 

ห้องอาหารและครัวตั้งอยู่บนชั้นสูงตั้งแต่ชั้น20 ข้ึนไป มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้ า

เจา้พระยา สามารถเขา้ใชบ้ริการ M Club ได ้

รูปที ่2.12 Vice Presidential Suite 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 

  2.3.1.10 ห้อง Presidential Suite 1ห้องนอนใหญ่ 2 ห้องน ้ า 1 ห้องนั่งเล่น 

ห้องอาหารและครัวตั้งอยู่บนชั้นสูงตั้งแต่ชั้น 28 ข้ึนไป มีทั้งทิวทศัน์กรุงเทพฯและทิวทศัน์แม่น ้ า

เจา้พระยา 180 องศา สามารถเขา้ใช้บริการ M Club ได้ เป็นห้องท่ีใหญ่โตและหรูหราท่ีสุดใน

โรงแรม 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.13 Presidential Suite 

ทีม่า : https://www.marriott.com/hotels/hotel-rooms/bkkwo-bangkok-marriott-hotel-the-

surawongse/ 
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2.4ห้องอาหารและบาร์ 

 2.4.1 ห้องอาหาร Yao 

 บริการอาหารจีนรวมถึงต่ิมซ าอาหารจีนฟิวชัน่หลากหลายเมนูบริการเป็นอาหาร

จานเดียวและ อาหารชุดและต่ิมซ าในม้ือกลางวนั บริการท่ีโต๊ะอาหารบริการม้ือกลางวนัและเย็น

เท่านั้นเปิดบริการ 11:30 น.-14:30 น. และ 18:00 น.-22:00 น. 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.14 หอ้งอาหารจีน Yao 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 2.4.2 Yao Rooftop Bar 

  เนน้บริการประเภทเคร่ืองด่ืม คอ็กเทล มอ็คเทลและไวน์เปิดบริการ 17:00 น.- 

24:00 น. 

 

รูปที ่2.15 Yao Rooftop Bar 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 
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 2.4.3 M Club  

  รับเฉพาะ In House Guests ห้อง Suites เท่านั้นบริการอาหาร ไทยประยุกตอ์าหาร

นานาชาติจีนประยกุตค์อ็กเทล มอ็กเทลและไวน์ชา กาแฟ เป็นตน้ 

 

 

 

 

  

 

รูปที ่2.16 M Club 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

2.4.4 Praya Kitchen 

เนน้เป็นบุฟเฟตส์ าหรับแขกภายในเป็นหลกั เปิดทั้งเชา้ กลางวนั และเยน็เนน้

บริการ อาหารไทย และอาหารนานาชาติ 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.17 Praya Kitchen 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 
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2.4.5 โถงลอ็บบี ้

เนน้บริการเคร่ืองด่ืม ชา กาแฟและเบเกอร่ี ในตอนเชา้ และกลางวนั มีบริการ ชุด

เคร่ืองด่ืมชายามบ่ายและบริการไวน์ในตอนค ่า เปิดบริการ 07:00น. - 20:00 น. 

รูปที ่2.18 โถงล็อบบ้ี 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.4.6 Pool Bar   

เนน้บริการประเภทเคร่ืองด่ืมริมสระวา่ยน ้าเปิดบริการ 10:00 น. - 20:00 น. 

รูปที ่2.19Pool Bar  

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 
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2.5 ห้องประชุมสัมมนาและการจัดเลีย้ง 

 2.5.1 ห้อง Surawongse Ballroom  

สามารถจดังานไดห้ลายประเภทเช่นงานแต่งงาน งานเล้ียงภายหลงัมงคลสมรส การจดัการ

ประชุมและสัมมนาสามารถจุคนไดสู้งสุด 1,050 คน 

รูปที ่2.19 Surawongse Ballroom 

ทีม่า :https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

รูปที ่2.20 Surawongse Ballroomในงานพิธีการแต่งงาน 
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ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/ 

รูปที ่2.21 Surawongse Ballroom ในการจดังาน After party                                                                  

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.5.2 ห้องสีลม 1 

เป็นห้องประชุมขนาดกลาง สามารถจุคนไดสู้งสุด500ท่านมีเคร่ืองวดีีทศัน์

โสตทศันูปกรณ์ครบครัน สามารถจดัเป็นหอ้งประชุมและสัมมนาขนาดกลางได ้

รูปที ่2.22 หอ้งสีลม 1 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

2.5.3 ห้องสีลม 2 
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เป็นห้องประชุมยอ่ย จุคนได2้00 คน สามารถจดังานเล้ียงสังสรรคแ์บบส่วนตวั

ได ้เช่นงานวนัเกิด งานคืนสู่เหยา้ เป็นตน้ 

รูปที ่2.23 หอ้งสีลม 2 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

 

2.5.4 ห้องสีลม 3  

เป็นห้องประชุมกลุ่มยอ่ยสามารถจดังานประชุมได ้ไม่เกิน50 ท่านมีเคร่ือง

โสตทศันูปกรณ์ครบครัน 

รูปที ่2.24 หอ้งสีลม 3 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.5.5 ห้องสีลม 4  
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เป็นห้องประชุม ขนาดกลาง สามารถจุคนไดป้ระมาณ 200 ท่าน เหมาะแก่การจดั

งานประชุมองค์กร โดยปกติจะให้เป็นห้องรายงานผลประกอบการประจ าเดือน ประชุมร่วม

พนกังาน เป็นตน้ 

รูปที ่2.25 หอ้งสีลม 4 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

 

2.5.6 ห้องสีลม 5 

 เป็นห้องประชุมขนาดเล็กสามารถรองรับได5้0ท่าน เหมาะแก่การประชุมบอร์ด

บริหาร หรือการประชุมกลุ่มเล็ก งานเล้ียงสังสรรคข์นาดเล็ก เป็นตน้ 

รูปที ่2.26 หอ้งสีลม 5 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.5.7 ห้องส่ีพระยา 



17 
 

 

เป็นห้องประชุมขนาดเล็กเหมาะกับการประชุมผูบ้ริหารประชุมกลุ่มเล็กด้วย

กระจกรอบดา้นท าใหมี้แสงสวา่งเหมาะสมจากธรรมชาติและวิวจากสวนลอยฟ้าฝ่ังตรงขา้มบางคร้ัง

อาจใชห้อ้งน้ีจดัCoffee Breakไวเ้พื่ออ านวยความสะดวกของผูเ้ขา้ร่วมงานประชุม 

รูปที ่2.27 หอ้งส่ีพระยา 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

 

2.5.8 ห้อง Coffee Breakout  

 เป็นบาร์เคร่ืองด่ืมและอาหารวา่งส าหรับแขกท่ีมาใชห้อ้งประชุม ตั้งอยูบ่นโถงหนา้

หอ้งประชุมสีลม 1 - 5 

 

รูปที ่2.28 หอ้ง Coffee Breakout 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 
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2.5.9 ลาน Surawongse Garden  

เป็นลานกวา้งกลางแจง้ขนาดใหญ่มีพื้นท่ี 500 ตารางเมตรสามารถรองรับแขกได้

ถึง 500 ท่านพร้อมววิสวนโดยรอบสร้างข้ึนเพื่อจดังานเล้ียงงานพิธีการกลางวนังานฟังกช์ัน่ต่างๆ 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.29 ลานSurawongse Garden 

ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

 

2.5.10 ลานสวนลอยฟ้า Sky Garden 

เป็นลานกวา้งขนาดกลางสามารถจดังานพิธีตอนเยน็จนถึงค ่าเป็นลานกวา้งขนาด 

400 ตารางเมตรววิสวนลอยฟ้า สามารถจุคนไดป้ระมาณ 500 คนเหมาะกบัการสมรสในตอนเยน็ 

และงานเล้ียงสังสรรคต่์างๆสามารถจดัวงดนตรีข้ึนมาเล่นได ้

 

รูปที ่2.30 ลานสวนลอยฟ้าSky Garden 
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ทีม่า : https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.6 ส่ิงอ านวยความสะดวก 

 2.6.1 ห้องออกก าลงักาย Fitness Center 

  มีอุปกรณ์ออกก าลงักายท่ีทนัสมยัครบครัน ทั้งFitness และ Weight Training 

รองรับแขก In House Guests และ Club Marriott อยูบ่นชั้น 16 สามารถชมววิกรุงเทพฯไดโ้ดยรอบ 

 

 

 

 

 

รูปที ่2.31Fitness Center 

ทีม่า :https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.6.2 สระว่ายน า้ Infinity Pool 

 เป็นสระวา่ยน ้าขนาดใหญ่และสระวา่ยน ้าส าหรับเด็กบนชั้น16ของโรงแรม 

สามารถเห็นววิกรุงเทพฯได ้360 องศา 

   

รูปที ่2.32Infinity Pool 
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ทีม่า :https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

2.6.3 Quan spa 

 สปาตั้งอยูบ่นชั้น16ของโรงแรม เหมาะกบัการผอ่นคลายความเครียดจากภารกิจ

ต่างๆ และปรับสมดุลในร่างการ มีบริการนวดหลายประเภท ครบครัน ตกแต่งแบบ Thai Modern 

แขกจากภายนอกสามารถเขา้รับบริการไดอี้กดว้ย 

รูปที ่2.33Quan spa 

ทีม่า:https://www.facebook.com/marriottsurawongse/photos 

 

2.7 รูปแบบการจัดการองค์การและการบริหารงานของ Yao Restaurant 

 2.7.1 ผงัการบริหารงานของ Yao Restaurant 

ผู้จัดการห้องอาหาร 

(Restaurant Manager) 

 

ผู้ช่วยผู้จัดการห้องอาหาร 

(Restaurant Assistant 

Manager) 
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หัวหน้าพนักงานเสิร์ฟ 

(Restaurant Supervisor) 

 

พนักงานเสิร์ฟ 

      (Service Attendant) 

พนักงานเสิร์ฟ 

(Service Attendant) 

พนักงานเสิร์ฟ 

(Service Attendant) 

 

รูปที ่2.34 ผงัการบริหารงานของ Yao Restaurant 

ทีม่า:ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

 

 

 

2.8 ต าแหน่งงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

รูปที ่2.35 นกัศึกษาปฏิบติังานสหกิจศึกษา 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

ช่ือผู้ปฏิบัติ : นายธนิสร เอ้ือสุชน 
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 ต าแหน่ง : นกัศึกษาฝึกงานบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม (Service Attendant 

Trainee) 

 ระยะเวลาปฏิบัติ : ระหวา่งวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง10 มิถุนายน พ.ศ.2564 

2.9 ลกัษณะงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 ตรวจเช็คความสะอาดในพื้นท่ีบริการตาม Assignment Plan 

 จดัเตรียมอุปกรณ์ต่างๆส าหรับใชใ้นหอ้งอาหาร เช่น จาน แกว้ และอุปกรณ์บน

โตะ๊ต่างๆ 

 ล าเลียงอาหารจากครัว มาไวต้าม Station เพื่อรอการเสิร์ฟต่อไป (Food Runner)  

 บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมใหก้บัแขก 

 เคลียร์หนา้โตะ๊และน าอุปกรณ์ท่ีใชแ้ลว้ไปใหส้จว๊ตท าความสะอาด 

 จดัเก็บเคร่ืองด่ืม เคร่ืองมือ เคร่ืองใชไ้วใ้นห้องเก็บอุปกรณ์ 

 จดัหนา้โตะ๊ตามแบบแผนเพื่อรอผูม้าใชบ้ริการ 

 จดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆท่ีใชบ้นโตะ๊ไวต้าม Station ใหเ้ป็นระเบียบ 

 นบัผา้เช็ดปากเพื่อส่งและรับจากบริษทัซกัรีด 

 ตรวจเช็คอาหารตามออเดอร์วา่ทุกโตะ๊ไดรั้บอาหารครบหรือไม่ 

 ตรวจวดัอุณหภูมิตูแ้ช่เคร่ืองด่ืม 

2.10 ช่ือและต าแหน่งพนักงานทีป่รึกษา 

 ช่ือ   : คุณธนพล แกว้ฉาย 

 ต าแหน่ง : ช่วยผูจ้ดัการหอ้งอาหาร 

แผนก     : อาหารและเคร่ืองด่ืม(Yao Restaurant) 
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รูปที ่2.36 พนกังานท่ีปรึกษา 

     ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

2.11 ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน 

ระยะเวลาด าเนินการในการปฏิบติังานระหวา่งวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2564 ถึง 

10 มิถุนายนพ.ศ.2564 

 

2.11.1 ปรึกษาและขอค าแนะน าจากทีป่รึกษา 

 ในขณะท่ีเร่ิมปฏิบติังานภายในโรงแรมไดมี้โอกาสขอค าแนะน าจากพนกังานท่ีปรึกษาเร่ือง

หวัขอ้โครงงานและอาจารยท่ี์ปรึกษาไดช่้วยออกค าแนะน าในการปฏิบติัการโครงงานวางระเบียบ

แบบแผนตามท่ีโรงแรมก าหนดรวมถึงขั้นตอนการจดัเตรียมการน าเสนอหัวขอ้โครงงานและส่ิงท่ี

ตอ้งท าในโครงงานและการจดัท าผลิตภณัฑต์ามโครงงานเป็นตน้ 

 2.11.2 คิดหัวข้อโครงงาน 

 หลงัจากการไดเ้ร่ิมปฏิบติังานจริงไดส้องสัปดาห์ผูจ้ดัท าไดเ้ล็งเห็นถึงปัญหาน ามา

ซ่ึงหวัขอ้ท่ีตอ้งท าในโครงงานโดยค านึงจากรูปแบบหวัขอ้ท่ีไดรั้บมอบหมายมาซ่ึงไดม้าเป็นหวัขอ้

โครงงานเร่ือง จานรองแกว้จากกากชา 

 

 

 

2.11.3 ค้นคว้าข้อมูลและด าเนินการตามหัวข้อทีเ่สนอไว้ 

หลงัจากไดน้ าเสนอหัวขอ้แลว้จึงเร่ิมการคน้ควา้ขอ้มูลและวิธีการด าเนินการท า

โครงงานไดห้าขอ้มูลเบ้ืองตน้จากอินเทอร์เน็ตซ่ึงท าให้ประหยดัเวลาสามารถลดความผิดพลาดและ

เพิ่มคุณภาพความรู้ในการท าผลิตภณัฑไ์ดม้ากข้ึน 

2.11.4 จัดเตรียมวสัดุ อุปกรณ์ เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการท าโครงงาน 

  ไดร้วบรวมอุปกรณ์เบ้ืองตน้ท่ีมีอยูแ่ลว้ท่ีตอ้งใชใ้นการท าจานรองแกว้จากกากชา

อีกส่วนหน่ึงซ่ึงไม่มีก็หาซ้ือมาไวใ้หค้รบครันพร้อมแก่การทดลองท าผลิตภณัฑไ์ด ้

 2.11.5 ทดลองท าผลติภัณฑ์ 

 ผู ้จ ัดท าได้ทดลองท าผลิตภัณฑ์ตามขั้นตอนท่ีค้นคว้าข้อมูลมานั้ นและจาก

การศึกษาหาขอ้มูลเพิ่มเติมมาท าเป็นจานรองแกว้จากกากชา 
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2.11.6 น าผลติภัณฑ์ทีไ่ด้ไปทดลองใช้ 

 น าจานรองแก้วจากกากชาท่ีได้มาทดลองใช้ว่าสามารถใช้ได้จริงหรือไม่เพื่อ

วเิคราะห์ และประเมินขอ้มูลตามวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

2.11.7 จัดท าแบบประเมินเพือ่ท าการส ารวจ 

 จดัท าแบบสอบถามเพื่อประเมินผลความพึงพอใจของพนกังานในแผนกท่ีไดท้  า

การทดลองใชผ้ลิตภณัฑว์า่ไปในทิศทางใด เพื่อท่ีจะไดร้วบรวมขอ้มูลมาจดัท าเป็นรูปเล่มโครงงาน 

2.11.8 จัดท ารูปเล่มโครงงาน 

น าขอ้มูลท่ีได้มารวบรวมมาได้นั้นจดัท ารูปเล่มโครงงานส่งให้กบัอาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อ

ตรวจความถูกตอ้งหรือ หาขอ้ผิดพลาดท่ีจ าเป็นตอ้งแกไ้ขตามระเบียบของสหกิจศึกษาแล้วถึงท า

เป็นรูปเล่มท่ีส าเร็จเพื่อน าไปใชใ้นการเผยแพร่และการน าเสนอต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

2.12 ขั้นตอนและวธีิการด าเนินงาน  

ตารางที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 
ขั้ นตอนก าร
ด าเนินงาน 

มกราคม 
2564 

กุมภาพนัธ์ 
2564 

มีนาคม 
2564 

เมษายน 
2564 

พฤษภาคม 
2564 

มิถุนายน 
2564 

1.ปรึกษาและ
ขอค าแนะน า
จากท่ีปรึกษา 

      

2.คิดหวัขอ้
โครงงาน และ
น าเสนอหวัขอ้
โครงงาน 

      

3.คน้ควา้
ขอ้มูลและ
ด าเนินการ
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ตามหวัขอ้ท่ี
เสนอไว ้

4.จดัเตรียม
วสัดุ อุปกรณ์ 
เคร่ืองมือท่ีใช้
ในการท า
โครงงาน 

      

5.ทดลองท า
ผลิตภณัฑ ์

      

6.น า
ผลิตภณัฑท่ี์
ไดไ้ปทดลอง
ใช ้

      

7.จดัท าแบบ
ประเมินเพื่อ
วดัผล 

      

8.จดัท ารูปเล่ม
โครงงาน 

      

ตารางที ่2.1 แสดงระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงงาน 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

 

 

2.13 สรุปผลการด าเนินงานสหกจิ 

 หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Yao Restaurant) ผูจ้ดัท าได้

เรียนรู้ถึงระบบการท างาน และการท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนซ่ึงอยู่ในห้องอาหาร รวมถึงการ

ติดต่อส่ือสารกบัแผนกต่างๆ ในโรงแรม ท าให้ไดเ้รียนรู้งานหลายส่ิงหลายอย่างตลอด 16 สัปดาห์

ส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานสหกิจศึกษาในคร้ังน้ีสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้

และสามารถน าไปพฒันาตนเองให้มีความพร้อมในการท างานในอนาคตต่อไปไม่วา่จะเป็นความรู้

ประสบการณ์และความเขา้ใจรวมไปถึงความรับผิดชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมายและมีระเบียบ

วนิยัมีความขยนัอดทนยืดหยุน่ และมีความรับผิดชอบสามารถท างานภายใตแ้รงกดดนัไดดี้รู้จกัการ

วางตวัให้เหมาะสม และเตรียมความพร้อมการท างานและวางแผนงานล่วงหนา้อยา่งสม ่าเสมอการ
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ตดัสินใจแกปั้ญหาสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิดไดอ้ยา่งดีเรียนรู้การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นรวมถึงทกัษะการ

เขา้สังคมมนุษยสัมพนัธ์ภายในองคก์ร และไดพ้ฒันาบุคลิกภาพใหดี้มากยิง่ข้ึน 

2.14 ข้อเสนอแนะและการปฏิบัติงานสหกจิ 

 2.14.1 การส่ือสารและการพูดคุยเก่ียวกบังานท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการปฏิบติังานเป็นส่ิง

ส าคญัมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเดียวกนั ท าให้งานส าเร็จไปไดด้้วยดีมีจุดบกพร่องให้น้อยท่ีสุด

 2.14.2 การมีสติและความรอบคอบในการปฏิบติังานเพื่อให้เกิดความผิดพลาดน้อยท่ีสุด 

หรืออาจเกิดขอ้ผิดพลาดก็จ  าเป็นตอ้งหาแนวทางการแก้ไขได้อย่างถูกวิธีมีประสิทธิภาพรวดเร็ว 

ละเอียดรอบคอบและเกิดจุดบกพร่องใหน้อ้ยท่ีสุด 

 2.14.3 มีความเป็นมาตรฐานในการท างานให้ได้มากท่ีสุด ตั้งใจท างานเรียนรู้และจดจ า

ค าแนะน าของพนกังานท่ีปรึกษา และน ามาปฏิบติัตาม หรือประยุกตใ์ชใ้ห้ตนเองมีทกัษะการท างาน

และศกัยภาพเพิ่มมากข้ึน 

2.15 ผลทีไ่ด้รับจากการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 หลงัจากท่ีไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานฝึกงานภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม(Yao Restaurant) 

ผูจ้ดัท าได้เรียนรู้ถึงกระบวนการท างานท่ีถูกตอ้งและเป็นขั้นเป็นตอนและได้ปฏิบติัตามระเบียบ

ปฏิบติัท่ีพึงกระท าทั้งงานภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมและงานภายนอกแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืมซ่ึงท าใหไ้ดเ้รียนรู้จากหลายแผนกภายในโรงแรมส่ิงท่ีไดรั้บจากการปฏิบติังานในคร้ังน้ีท า

ใหส้ามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการท างานต่อของทางผูจ้ดัท าจึงตอ้งพฒันาตนเองให้มีความพร้อม

ส าหรับงานภายในโรงแรมท่ีจะท างานในอนาคตไดอ้ยา่งมีขอ้ผิดพลาดน้อยท่ีสุดและไดป้ฏิบติักบั

งานท่ีผูจ้ดัท าตอ้งดูแลท าใหเ้กิดความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีกระบวนการเรียนรู้

ในดา้นความอดทนความขยนัหมัน่เพียรความตรงต่อเวลาการท างานภายใตแ้รงกดดนัไดดี้รวมถึง

การท างานร่วมกบัผูอ่ื้นท าใหมี้ความมัน่ใจในการปฏิบติังานเพิ่มมากข้ึน 

2.16 สรุปผลการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

 2.16.1 ปัญหาทีพ่บของการปฏิบัติงานสหกจิศึกษา 

  2.16.1.1 ขาดการส่ือสาร หรือส่ือสารกนัน้อยจนเกินไปจาก พนกังานภายในร้าน 

ท าใหใ้นระยะแรกผลการท างานท่ีออกมามีความผดิพลาดเล็กนอ้ย อีกทั้งยงัตอบสนองความตอ้งการ

ของแขกไดล่้าชา้ 
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  2.16.1.2 มีตารางปฏิบติังานไม่แน่นอน เพราะสถานการณ์โควิด 19 ท าให้ไม่

สามารถบริหารจดัการเวลาไดดี้เท่าท่ีควร 

  2.16.1.3 การส่ือสารกบัแขกต่างชาติท่ีไม่สามารถใช้ภาษาองักฤษ เช่น จีน ญ่ีปุ่น 

เกาหลี 

 2.16.2 ข้อเสนอแนะ 

  2.16.2.1 เพิ่มการส่ือสารพูดคุยซกัถามถึงวิธีการท างานให้มากข้ึนอีกทั้งความมีสติ

และรอบคอบเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ให้ไดแ้ละรับมือกบัความกดดนัจากแขกและเพื่อนพนกังาน

โดยไม่ใชอ้ารมณ์ในการท างาน 

  2.16.2.2 ขอค าแนะน าจากพี่เล้ียงและตั้งใจเรียนรู้จดจ าค าแนะน าของพนกังานพี่

เล้ียงและน าไปปฏิบติัใชใ้นชีวติประจ าวนัเพื่อใหท้  างานออกมาไดร้าบร่ืนตรงตามเวลาท่ีก าหนด 

  2.16.2.3 ฝึกฝนการส่ือสารภาษาต่างๆในการบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมให้มากข้ึน

เช่นจีน ญ่ีปุ่น เกาหลี แล้วมนัเรียนรู้เก่ียวกบัค าศพัท์ท่ีใช้ในการท างานให้มากข้ึนเพื่อใช้เป็นข้อ

ไดเ้ปรียบในการท างานกบัชาวต่างชาติท่ีไม่สามารถส่ือสารภาษาองักฤษได ้

  2.16.2.4 สามารถผลิตภณัฑ์น าไปต่อยอดเพื่อจะท าเป็นของท่ีระลึกให้กบัแขกท่ีมา

ใชบ้ริการได ้

 



 
 

 

บทที ่3 

การทบทวนเอกสารและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

จากการท่ีท าโครงงานเร่ืองจานรองแกว้จากกากชาผูจ้ดัท าไดศึ้กษาคน้ควา้หาขอ้มูลและ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งโดยศึกษารายละเอียดต่างๆดงัน้ี 

3.1คุณสมบติัของเรซ่ิน 

3.2ขั้นตอนการท าผลิตภณัฑ์จากเรซ่ิน 

3.3 ความเป็นมาและความส าคญัของจานรองแกว้ 

3.4 ท่ีรองแกว้จากวสัดุต่างๆ 

3.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.1 คุณสมบัติของเรซ่ิน 

 1. มีคุณคุณสมบติัเป็นของแขง็ ใส เงา สามารถน าไปใชใ้นงานอุณภูมิสูงกวา่ พลาสติกชนิด

เทอร์โมพลาสติก และปัจจุบนัมีการเสริมแรงดว้ยใยแกว้ หรือ ไฟเบอร์กลาส ท าให้มีคุณสมบติัเบา 

เหนียวไม่เปราะ และมีความแขง็แรงมากเม่ือเทียบกบัน ้าหนกั 

 2.  มีคุณสมบติัเป็นฉนวนทางไฟฟ้าสามารถน าไปใชเ้คลือบเป็นฉนวนไฟฟ้าได ้ 

3.  คุณสมบติัทางเคมี มีคุณสมบติัทนต่อการกดักร่อนทางเคมีและไม่เป็นสนิม 

4. สามารถทนความร้อนไดท่ี้ประมาณ 120 องศาเซลเซียส 

5. เวลาหล่อช้ินงานจะแขง็ตวักลายเป็นของแขง็ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ตามสัดส่วน โคบอลท ์และ 

ตวัเร่ง 

รูปที ่3.1 เรซ่ินชนิดต่างๆ 

ทีม่า : https://easy-resin.com/epoxy-resin/ 
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3.1.1 ประเภทของเรซ่ิน 

          3.1.1.1 เรซ่ินหล่อชนิดทัว่ไป  

                       เป็นพลาสติกชนิดหน่ึง ก่อนท่ีจะผสมตวัท าแขง็ปกติจะอยูใ่นรูปของเหลวขน้เหนียว

เหมือนน ้ามนัเคร่ือง   

   1. เหมาะส าหรับใช้งานเฉพาะทางเช่น เรซ่ินคาร์บอน เหมาะกบัท าช้ินส่วน
รถยนต ์เรซ่ินไฟเบอร์กล๊าสเหมาะกบัการข้ึนโครงช้ินงาน หรือโมเดลต่างๆ เรซ่ินเคลือบโฟม เหมาะ
ส าหรับเคลือบโฟมเท่านั้น 

 2. แหง้เร็ว เรซ่ินชนิดน้ีจะแห้งภายใน 5-30 นาที    

 3. มีกล่ินฉุนระหวา่งการหล่อและหลงัหล่อช้ินงานเรซ่ินเสร็จแลว้ ตวัช้ินงานเรซ่ิน

ตอ้งใชเ้วลา 3-5 วนักวา่กล่ินจะหายไป 

 4. หดตวัเล็กนอ้ย เน้ือเรซ่ินจะหดลงเล็กนอ้ยถา้แขง็ตวัแลว้ 

 5. มีฟองอากาศขงัอยูด่า้นในเรซ่ินเหมาะส าหรับงานท่ีไม่ตอ้งการความใส และ

ผสมสีทึบ 

 6. มีราคาถูกกวา่เรซ่ินชนิดอ่ืน 

 

รูปที ่3.2 ผลติภัณฑ์จากเรซ่ินทัว่ไป 

ทีม่า : https://resinsjthailand.com/products/ 
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3.1.1.2 อพีอ็กซ่ีเรซ่ินหล่อใส  

สูตรเรซ่ินชนิดหน่ึงท่ีถูกพฒันาข้ึนใหมี้หลากหลายสูตรเหมาะกบังานหลาย

ประเภทเหมือนกนั แต่การใชง้านนั้นกวา้งกวา่เรซ่ินทัว่ไป สามารถใชท้ดแทนกนัได ้อีพอ็กซ่ีเรซ่ิน

ถือเป็น ประเภทเรซ่ินเกรดคุณภาพสูงสุด เท่าท่ีเคยมีมา จุดเด่นของอีพอ็กซ่ีเรซ่ิน มีดงัน้ี 

 1. ความแขง็แรง การยดึติดแน่น 

 2. ความใสและมนัเงา ไร้รอยต่อมีความใสมากกวา่เรซ่ินทุกประเภท โดยไม่ตอ้ง

เสียเวลาขดัใหเ้งาเหมือนเรซ่ินชนิดทัว่ไป 

3. เหมาะกบัช้ินงานหลากประเภทสามารถใช้แทนเรซ่ินเฉพาะทางได้แทบทุก

ประเภท เช่น ใชอี้พอ็กซ่ีเรซ่ินกบัใชก้บังานคาร์บอนได ้หรือใชอี้พอ็กซ่ีกบัแทนเรซ่ินไฟเบอร์กล๊าส

ไดแ้ละท่ีส าคญัเหมาะกบังานเล็ก - ใหญ่  

4. ความแขง็แรง ยึดติดวสัดุแน่นเม่ืออีพอ็กซ่ีเรซ่ินแขง็ตวั จะมีความแขง็แรงสูง 

ทนต่อแรงกระแทก รับน ้าหนกัไดม้าก 

5. อตัราการหดตวัต ่าอตัราการหดตวัต ่ากวา่เรซ่ินทุกประเภท ช่วยลดโอกาสงาน

โก่งบิดงอ และแตกร้าวของช้ินงาน 

6. ไม่มีกล่ินฉุนช่วยใหส้ามารถท างานไดส้ะดวกมากยิง่ข้ึน ไม่จ  าเป็นตอ้งท าใน

สถานท่ีโล่งแจง้ 

7. แหง้ชา้เน่ืองจากอีพอ็กซ่ีเรซ่ินเนน้ความใส ยิง่ท  าใหเ้วลาใหก้ารแขง็ตวัชา้กวา่ 

เรซ่ินทัว่ไป 

รูปที ่3.3 ผลิตภณัฑจ์ากเรซ่ินอีพอ็กซ่ี 

ทีม่า : https://www.facebook.com/easyresin 
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 3.1.2 คุณสมบัติของเรซ่ิน 

          3.1.2.1. มีคุณคุณสมบติัเป็นของแขง็ ใส เงา สามารถน าไปใชใ้นงานอุณภูมิสูงกวา่ 

พลาสติชนิดเทอร์โมพลาสติก และปัจจุบนัมีการเสริมแรงดว้ยใยแกว้ หรือ ไฟเบอร์กลาส ท าใหมี้

คุณสมบติัเบา เหนียวไม่เปราะ และมีความแขง็แรงมากเม่ือเทียบกบัน ้าหนกั 

         3.1.2.2 คุณสมบติัทาไฟฟ้า มีคุณสมบติัทางไฟฟ้าครบถว้นสามารถน าไปใชเ้ป็น

ฉนวนไฟฟ้าได ้

           3.1.2.3 คุณสมบติัทางเคมี มีคุณสมบติัทนต่อการกดักร่อนทางเคมีและไม่เป็นสนิม

ทนทานสามารถกนัน ้าได ้

          3.1.2.4. สามารถทนความร้อนไดท่ี้ประมาณ 250 องศาเซลเซียส 

3.2 ขั้นตอนการท าผลติภัณฑ์จากเรซ่ิน 

 การผสมเรซ่ินตอ้งเตรียมน ้ ายาในปริมาณท่ีตอ้งการ แบ่งใส่แก้วส าหรับผสม ผสมกบัโค

บอลท์คนให้เข้ากันให้ดี จนเปล่ียนเป็นเน้ือเดียวกัน แบ่งท่ีผสมโคบอลท์แล้วใส่ตัวเร่งตามใน

อตัราส่วนท่ีเหมาะสม คนให้เขา้กนั สามารถน าไปท างานไดท้นัที ตอ้งหล่องานให้เสร็จถายใน 15

นาที หากเรซ่ินไม่พอกบัช้ินงานจึงแบ่งผสมตวัเร่งเพิ่ม  นบัเวลาวินาทีแรกเร่ิมตั้งแต่ผสมตวัเร่งโดย

หา้มผสม โคบอลท ์กบัตวัเร่งแขง็ เขา้กนัโดยตรงเพราะจะท าใหติ้ดไฟเกิดอนัตรายได ้

3.2.1 วธีิการผสมเรซ่ิน   

เรซิ่นสามารถแข็งตวัได้โดยผสม A + B + C 

  A คือ เรซ่ิน 

  B คือ โคบอลท ์มีสีม่วงเขม้ ตวัท าปฏิกิริยาท าใหเ้รซ่ินกบัตวัเร่งท าปฎิกิริยากนั 
หากไม่ใส่โคบอลท ์จะไม่เซท 

  C คือ ตวัเร่งปฏิกิริยา มีสีใส เหลว มีกล่ินฉุนอตัราส่วน 1-3 %ตวัแปรเพิ่มเติมคือ 
แสงแดด และ ความร้อนจะท าใหเ้ซทตวัไวข้ึนโดยทัว่ไปการแขง็ตวัแบ่งออกเป็น 2  ช่วงคือ 

  ช่วงท่ี 1.  Gel Time (เจลไทมส์) คือช่วงหลงัจากเติมตวั Catalyst แลว้จนจบัตวัเป็น
วุน้         
  ช่วงท่ี 2. Cure Time (เคียวไทมส์)  คือช่วงท่ีแขง็ตวัเตม็ท่ีและเป็นช่วงท่ีเยน็ตวัลง
หลงัจากท่ีมีความร้อนสูงในขณะท าปฏิกิริยา   
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  เรซ่ิน สารเคมีทั้งตวัเร่ง หรือตวัท าแขง็ และตวัโคบอลท ์มีอนัตรายต่อการสูดดม 
และระคายเคืองกบัผวิหนงั เป็นสารก่อใหเ้กิดเปลวไฟ หรือระเบิดไดโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ตวัเร่ง หรือ
ตวัท าแขง็ กบัตวัโคบอลท ์ผสมกนัโดยตรงไม่ได ้จะเกิดเป็นเปลวไฟ ดงันั้นควรเก็บแยกสารเคมีทั้ง
สองชนิดใหอ้ยูห่่างกนั  

3.2.2 องค์ประกอบทีม่ีผลต่อการแข็งตัวของเรซ่ิน 

1. อุณหภูมิอุณหภูมิสูงแขง็ตวัเร็วกวา่อุณหภูมิต ่า 

2. ปริมาณตวัเร่งและโคบอลทป์ริมาณท่ีมากแขง็ตวัเร็วกวา่ปริมาณท่ีนอ้ย 

 3. ความช้ืนหรือน ้ า ความช้ืนสูงการแข็งตวัจะช้าลง  ผิวงานข้ึนฝ้ามวั โดยปกติ
ปริมาณน ้าจะตอ้งมีค่าไม่เกิน 0.05% 

 4. ปริมาณออกซิเจน ออกซิเจนเป็นตวัป้องกนัการแขง็ตวั ถา้ปริมาณออกซิเจนสูง 
เช่นการกวนเรซ่ินโดยแรงและนานการแขง็ตวัจะชา้ลง และออกซิเจนมีประประโยชน์มากในเร่ือง
การยดือายกุารเก็บ หากเร่ิมเก็บไวน้านข้ึน ควรสร้างออกซิเจนใหเ้กิดในถงัดว้ยการกล้ิงถงัไปมา 
เพื่อใหเ้กิดการเคล่ือนไหว จะเกิดออกซิเจน และจะท าใหมี้อายกุารเก็บเพิ่มข้ึนอีกเล็กนอ้ย 

3.3 ความเป็นมาและความส าคัญของจานรองแก้ว 

 ความเป็นมาเป็นท่ีรองแกว้หรือจานรองแกว้อยา่งท่ีคุน้เคยกนัในปัจจุบนันั้น แรกเร่ิมนั้นตน้

ก าเนิดของท่ีรองแกว้พฒันามาจากฝาปิดภาชนะท่ีมีจุดประสงคเ์พื่อป้องกนัมิให้แมลงหรือมลภาวะ

ตกลงไปในเคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์ จนมาถึงตน้ศตวรรษท่ี 19 ความคิดน้ีก็ถูกพฒันาดดัแปลงโดยชาว

เยอรมนัช่ือวา่ Robert Sputh ซ่ึงไดล้องใชเ้ยือ่ไมท่ี้มีความทนทานมากกวา่เดิม ในการออกแบบท่ีรอง

แกว้ส าหรับแกว้เบียร์ท่ีบริการตามผบับาร์และประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดี เพราะท่ีรองแกว้ไมช่้วย

ประหยดัเวลาท าความสะอาด อีกทั้งยงัช่วยรักษาพื้นผิวโต๊ะอาหารจากความช้ืนไดอี้กดว้ย เม่ือเวลา

ผา่นไปการใชท่ี้รองแกว้จึงแพร่หลายมากข้ึน เกิดเป็นกระแสท าการแข่งขนัการท าการตลาดจากการ

โฆษณาแบรนดต่์าง ๆ ลงบนท่ีรองแกว้ ซ่ึงยงัคงพบเห็นไดต้ามร้านอาหารในปัจจุบนัน้ี 

ปัจจุบนัท่ีรองแก้วชนิดใหม่ ๆ ได้ถูกคิดคน้ข้ึนมากมาย เช่นไมแ้ทไ้มเ้ทียมพลาสติกแก้ว

เซรามิคหินผา้ หรือยาง สามารถน ามาท าเป็นท่ีรองแกว้ไดท้ั้งส้ิน ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้วิธีการเลือกและ

คุณสมบติัของวสัดุท่ีนิยมใช้ท าท่ีรองแก้ว พร้อมรวบรวมจานรองแกว้จากวสัดุหลกัท่ีท าจานรอง

แกว้ไดด้งัน้ี 
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รูปที ่3.4 ที่รองแก้ว 

ทีม่า : https://www.thaicondoman.com/ 

3.3.1 ความส าคัญของที่รองแก้ว 

 จานรองแกว้เป็นส่ิงท่ีใช้ประดบัตกแต่งบนโต๊ะอาหารท่ีมีส่วนท าให้อาหารดูน่า

รับประทานมากข้ึนหากได้รับการออกแบบท่ีเหมาะสม นอกจากประโยชน์ทางดา้นความสะอาด

แล้ว แผ่นรองท่ีเป็นกระดาษสามารถแนะน าโปรโมชั่น เมนูใหม่ หรือข้อมูลเก่ียวกับเมนูต่างๆ

สัญลกัษณ์ สโลแกนและสีประจ าตวัแบรนด์ก็สามารถถูกจดัวางเพื่อเน้นย  ้าแบรนด์ให้ลูกคา้จดจ า

ไดม้ากข้ึน หากตอ้งการให้จานแกว้สามารถถูกใชไ้ดม้ากกวา่หน่ึงคร้ัง ควรเลือกวสัดุท่ีทนน ้ าไดอี้ก

ระดบัหน่ึงจึงสามารถใชไ้ดน้านข้ึนมากกวา่เดิม 

 โต๊ะอาหารเป็นส่ิงท่ีมีคุณค่าและมีราคาอีกทั้ งต้องการความคงทนให้ใหม่อยู่

เสมอ ลว้นเป็นท่ีมีความส าคญัและมีราคาสูง ตอ้งดูแลรักษามนัเป็นอย่างดี บางคร้ังอาจจะใช้สาร

เคลือบกนัแมลงกดักินโต๊ะอาหารประเภทไมแ้ละอาจจะใช้ผลิตภณัฑ์ก าจดัปลวกฉีดซ ้ าทุก ๆ 3-6 

เดือน เพื่อป้องกนัไม่ให้โต๊ะอาหารเสียหาย แต่ส าหรับปัญหาคราบแกว้น ้ าท่ีทิ้งร่องรอยไวบ้นโต๊ะ

อาหารของนั้น อาจจะเป็นปัญหาใหญ่ท่ีไม่สามารถแกไ้ด ้เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมอยา่ง น ้ าเปล่า, ชา, กาแฟ, 

ไวน์ หรือแชมเปญ ก็จ  าเป็นตอ้งใชถ้ว้ยชา, แกว้กาแฟ, แกว้แชมเปญ หรือแกว้ไวน์ ตามแต่ลกัษณะ

เคร่ืองด่ืมเพื่อให้ด่ืมไดอ้ยา่งสะดวก แต่เม่ือด่ืมเคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ จากแกว้เหล่านั้น แลว้วางไวบ้นโต๊ะ

อาหาร ตวัแกว้ก็จะมีไอน ้ าท่ีเปียกและจะทิ้งร่องรอยคราบวงกลมของกน้แกว้ไวท่ี้โต๊ะอาหารหรือ

เฟอร์นิเจอร์อ่ืนๆอนัมีค่า ฉนั้นจ าเป็นต้องดูแลเฟอร์นิเจอร์ให้คงอยู่ได้นาน บางเฟอร์นิเจอร์นั้น

อาจจะไม่เหมาะกบัการโดนน ้ า จึงตอ้งใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัก่อนท่ีจะวางบางส่ิงบางอย่างไวบ้นโต๊ะ 

ดงันั้น “จานรองแกว้” จึงเป็นทางออกท่ีดีส าหรับการดูแลโต๊ะอาหารหรือเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ อย่าง

เหมาะสม เม่ือมีท่ีรองแกว้ท่ีดีไม่เพียงแต่มนัจะแยกเคร่ืองด่ืมร้อนหรือเยน็ออกจากโต๊ะหรือบนบาร์

เท่านั้น แต่ยงัช่วยให้มัน่ใจไดว้า่น ้ าจะไม่เขา้ไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่างๆท่ีรองแกว้มีขนาดค่อนขา้งใหญ่ 

https://bestreview.asia/best-termite-treatments/
https://bestreview.asia/how-to/cleaning-hacks-for-home-appliances/
https://bestreview.asia/best-cup-mug-coffee/
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ใชส้ าหรับวางแกว้ไวด้า้นบน จะดูดซบัน ้ าหยดทั้งหมดจากเคร่ืองด่ืมเยน็ ๆ ดงันั้นจึงท าให้คุณแน่ใจ

ว่าจะไม่มีลายน ้ าเหลืออยู่บนเฟอร์นิเจอร์ท่ีสวยงามอย่างแน่นอน ท่ีรองแก้วนั้นมีความหนาช่วย

ป้องกนัความร้อนหรือความเย็นท่ีอาจจะส่งถึงพื้นโต๊ะอาหารหรือเฟอร์นิเจอร์ได ้ทั้งยงัช่วยรักษา

เฟอร์นิเจอร์ใหค้งสภาพสมบูรณ์ไวไ้ดน้านกวา่ท่ีเคย 

3.4 ทีร่องแก้วจากวสัดุต่างๆ 

 วสัดุของท่ีรองแกว้การเลือกทุกส่ิงทุกอย่างบนโลกใบน้ีเร่ืองวสัดุเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมาก ๆ 

เพราะวสัดุเป็นส่ิงท่ีสามารถก าหนดความทนทานของแต่ละอย่าง หากเลือกวสัดุท่ีดีมีคุณภาพก็

สามารถใชง้านไดอ้ยา่งยาวนานมาก ดงันั้นจึงน าเสนอวสัดุหลากประเภทท่ีมกัจะใชท้  าท่ีรองแกว้กนั

เป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ี 

 3.4.1 ทีร่องแก้วทีท่ าจากผ้า 

ผา้รองแกว้มกัจะท าจากผา้โดยส่วนใหญ่ก็เป็นโพลีเอสเตอร์ ตวัโพลีเอสเตอร์นั้นมี

ความทนทานมาก และมีการท าออกมาอย่างสวยงามมาก วสัดุน้ีจะไม่ท าให้โต๊ะเสียหายอย่าง

แน่นอน แต่เน่ืองจากเป็นผา้ เพราะฉนั้นจะไม่กนัน ้ าและทางกลบักนัจะดูดซับน ้ าไดดี้ แมว้่าผา้จะ

สามารถป้องกนัการกลัน่ตวัเป็นหยดน ้ าจากแก้วน ้ าได้ แต่ถ้าทิ้งไวน้านก็จะเป็นคราบน ้ าบนโต๊ะ

อาหารได ้

 

   

 

 

รูปที ่3.5 ท่ีรองแกว้จากผา้ 

ทีม่า : https://shopee.co.th/ 

 

3.4.2ที่รองแก้วที่ท ำจำกไม้ 

จานรองแกว้ท่ีท าจากไมเ้ป็นทางเลือกส าหรับผูท่ี้ช่ืนชอบความทนทาน  ตวัไมน้ี้

มกัจะท าจากไมโ้อ๊คหรือไมอ้ะคาเซีย หรือไมแ้บบ MDF ซ่ึง MDF ย่อมาจาก Medium-Density 

Fibreboardเป็นวสัดุท่ีใช้กนัทัว่ไปในการผลิตท่ีรองแกว้ ซ่ึงเป็นการผสมผสานกนัของไมเ้น้ือแข็ง

และเส้นใยไมเ้น้ืออ่อน จานรองแกว้แบบไมเ้หมาะกบัสไตลแ์บบคลาสสิคมกัจะเป็นไมท่ี้เคลือบดว้ย
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แลกเกอร์กนัน ้ าสามารถป้องกนัคราบสกปรกไดแ้ละมีความแข็งแรงเพียงพอท่ีสามารถวางแกว้น ้ า

ไดทุ้กประเภท 

รูปที ่3.6 ที่รองแกวจากไม้ 

ทีม่า : https://www.livelybreeze.com/ 

 

3.4.3 จำนรองแก้วที่ท ำจำกเซรำมิค 

 ท่ีรองแกว้แบบเซรามิคเหมาะส าหรับวางคู่กบัโตะ๊สนามหรือโตะ๊ทานอาหารกลางแจง้

เพราะมีความทนทานมาก ไม่วา่จะเป็นมลภาวะหรือสภาพอากาศก็ทนทานมาก ตวัแกว้นั้นมี

น ้าหนกัเล็กนอ้ยซ่ึงจะช่วยป้องกนัการปลิวเม่ือถูกลมพดัได ้แต่เซรามิคนั้นแตกไดง่้ายโปรดใช้

ความระมดัระวงัในการใช้ 

รูปที ่3.7 จานรองแก้วจากเซรามิค 

ทีม่า : https://shopee.co.th 
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3.4.4 จานรองแก้วที่ท าจากแก้ว 

  จานรองแกว้ท่ีท าจากแกว้เป็นตวัเลือกทัว่ไปส าหรับการวางถว้ยหรือแกว้กาแฟ 

เพราะสวยงามClassic และหรูหรา มกัจะเป็นแกว้ใสท่ีมีลวดลาย มนัค่อนขา้งเหมือนเซรามิคแต่จะ

ใสกวา่ หนกักวา่เล็กนอ้ย แต่ก็จ  าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งระมดัระวงัเพื่อป้องกนัการหล่นลงมาแตก 

  

  

  

 

รูปที ่3.8 จานรองแกว้ท่ีท าจากแกว้ 

ทีม่า : https://www.goodchoiz.com/ 

  

3.4.5 จานรองแก้วที่ท าจากหินอ่อน 

 ท่ีวางแกว้แบบหินอ่อนนั้นตอบโจทยส์ าหรับผูท่ี้ตอ้งการความหรูหราเพื่อช่วย

ยกระดบัการออกแบบภายในท่ีรองแกว้ท่ีเป็นหินอ่อนนั้นมีน ้าหนกัมาก มีลวดลายหินอ่อนสวยงาม 

ถึงแมว้า่มนัจะสวยมากแต่มนัก็มีความเปราะบางและละเอียดอ่อนสามารถแตกไดเ้ช่นกนั 

 

 

 

 

 

รูปที ่3.9 จานรองแกว้ท่ีท าจากหินอ่อน 

ทีม่า : https://www.kaidee.com/ 

  



36 
 

 

 3.4.6 ทีร่องแก้วทีท่ าจากซิลโิคน 

  ท่ีรองแกว้ซิลิโคนเป็นอีกหน่ึงทางเลือกท่ีสามารถใชไ้ดท้ั้งในบา้นและนอก

บา้น สามารถกนัน ้าไดอ้ยา่งยอดเยีย่มและทนต่อความร้อนไดดี้มาก สามารถหาซ้ือไดง่้าย มีราคาถูก

อีกทั้งยงัมีความยดืหยุน่ต่อการฉีกขาด มีรูปทรงและมีสีใหเ้ลือกอยา่งหลากหลาย 

 

 

  

  

รูปที ่3.10 ท่ีรองแกว้ท่ีท าจากซิลิโคน 

ทีม่า : https://shopee.co.th 

 3.4.7 กระดาษรองแก้ว 

  หน้าท่ีของกระดาษรองแกว้ คือช่วยปกป้องพื้นผิวของโต๊ะอาหาร ช่วยไม่ให้แกว้

ล่ืนไหล ช่วยลดการกระทบกระแทกของแกว้น ้ากบัโตะ๊ท่ีมีพื้นผวิเป็นกระจก และยงัช่วยยืดอายุและ

ช่วยรักษาโต๊ะท่ีท าจากไม้อีกด้วยและเป็นวสัดุท่ีนิยมใช้มากกว่าวสัดุอ่ืนๆในการท าท่ีรองแก้ว

กระดาษเป็นวสัดุท่ีสามารถใช้สีและภาพได้อย่างหลากหลายไม่จ  ากัดน่ีคือจุดแข็งของการน า

กระดาษมาใชเ้ป็นวสัดุหลกั 

รูปที ่3.11 กระดาษรองแกว้ 

ทีม่า : https://floralhotelsupply.com/th/glass-coaster/ 
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3.4 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  

ผศ.ดร.สุภาพร อภิรัตนานุสรณ์ (2560) งานวิจยัน้ีเป็นการศึกษาคุณภาพของไข่เค็ม

ไชยาท่ีพอกโดยใชก้ากชาทดแทนดินจอมปลวกบางส่วน กากชาท่ีใช้ผสมดินพอกไข่เป็นกากชาท่ี

ผา่นการอบแห้งมีความช้ืนร้อยละ 14.9 พบวา่การใชก้ากชาร้อยละ 10 (w/w) มีความเหมาะสมใน

การพอกไข่เป็ด ในระหวา่งการพอกไข่ปริมาณของเกลือในไข่แดงและไข่ขาวเพิ่มข้ึนเม่ือระยะเวลา

ในการพอกไข่นานข้ึน ไข่เป็ดท่ีพอกดว้ยกากชาร้อยละ 10 เป็นระยะเวลา 24 วนั พบวา่ไข่แดงมี

ปริมาณเกลือร้อยละ 0.83 ความช้ืนร้อยละ 17.04 มีน ้าหนกั 19.19 กรัม มีค่า pH 6.43 และมีความแข็ง

ของไข่ 93.67 กรัม ส่วนไข่ขาวมีปริมาณเกลือร้อยละ 5.27 ความช้ืนร้อยละ 81.61 และมีค่า pH 7.60 

ผูท้ดสอบชิมยอมรับไข่เค็มตม้สุกท่ีพอกดว้ยกากชา ร้อยละ 10 ท่ีใชร้ะยะเวลาพอก 21 วนั โดยมี

คะแนนความชอบโดยรวมในระดบัชอบมาก (8.67) ไม่แตกต่างจากชุดควบคุม (กากชา 0%) อยา่งมี

นยัส าคญัทางสถิติ (p>0.05) ไข่เคม็ตม้สุกมีปริมาณจุลินทรียไ์ม่เกินเกณฑม์าตรฐานผลิตภณัฑ์ชุมชน 

ผูบ้ริโภคทัว่ไปจ านวน 100 คน ยอมรับผลิตภณัฑ์ไข่เค็มพอกด้วยกากชาร้อยละ 10 โดยให้

ความชอบโดยรวมในระดบัชอบมาก (8.00) 

นฤภทัร ตั้ งมัน่คงวรกูล (2556) ปัญหาจากกากชาท่ีเหลือทิ้งจ านวนมากส่งผล

กระทบต่อส่ิงแวดลอ้มอนัเน่ืองมาจากของเสียเหล่าน้ีมีองค์ประกอบของสารอินทรียอ์ยูเ่ป็นจ านวน

มากจึงไม่สามารถทิ้งไดโ้ดยตอ้งผา่นกระบวนการบ าบดัก่อนงานวิจยัน้ีจึงไดศึ้กษาการน ากากกาแฟ

และกากชามาผลิตเป็นแท่งเช้ือเพลิงโดยใชแ้ป้งมนัส าปะหลงัเป็นตวัประสานจากนั้นน ามาวิเคราะห์

ค่าความร้อนคุณสมบติัดา้นเช้ือเพลิง proximate analysis ตามมาตรฐาน ASTM ไดแ้ก่ความช้ืนสาร

ระเหยคาร์บอนคงท่ีและเขา้การก าหนดสภาวะอุณหภูมิในการคารฺบอไนเซชนั ผลของการคาร์บอ

ไนซ์กากกาแฟและกากชาและการวิเคราะห์หาปริมาณธาตุท่ีเป็นองคป์ระกอบของเช้ือเพลิงรวมถึง

การศึกษาสมบติัทางกายภาพของเช้ือเพลิงอดัแท่งได้แก่การติดไฟปริมาณควนัไฟซ่ึงพบว่าแท่ง

เช้ือเพลิงท่ีผา่นการคมนาคมกากกาแฟและกากชามีค่าความร้อนเพิ่มข้ึนจาก 5517 แคลอร่ีต่อกรัมไป

เป็น 7460 แคลอร่ีต่อกรัมจากกากชาเพิ่มข้ึนจาก 4,482 แคลอร่ีต่อกรัมไปเป็น 5,600 แคลอร่ีต่อกรัม

ตามล าดบัจากการวิเคราะห์หาค่าความช้ืนปริมาณเท่าและปริมาณธาตุท่ีมีอยู่ในแท่งเช้ือเพลิงพบว่า

อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานชีวมวลท่ีก าหนดและสมบติัทางกายภาพของแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากกาก

กาแฟและกากชาสามารถข้ึนรูปง่ายไม่ติดอว้นไม่เป้ือนมือติดไฟง่ายในขณะเขาไม่ไม่พบการแตก

กระทูไ้ม่มีควนัส่วนแท่งเช้ือเพลิงท่ีผลิตจากกากชาเม่ือหยบิใชไ้ม่เป้ือนมือเช่นกนัติดไฟไดดี้ไม่มีการ

แตกกระทูแ้ต่ยงัมีควนัเน่ืองจากยงัมีสารระเหยอยูใ่นปริมาณสูงกวา่กาแฟ 
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อาทิตยา กาญจนะ (2556) กากใบชาเป็นของเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตชา

พร้อมด่ืมซ่ึงมีปริมาณสูงและตอ้งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจ านวนมากในการฝังกลบเพื่อก าจดัของเสีย

โรงงานผลิตชาพร้อมด่ืมจึงตอ้งหาแนวทางในการลดตน้ทุนอนัเกิดจากของเสียดงักล่าวดงันั้นใน

การศึกษาน้ีจึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความเป็นไปไดใ้นการใชก้ากใบชาเพื่อทดแทนไมย้างพารา

ในการผลิตแผน่ปาติเกิลจากการศึกษาความเป็นไปไดท้างเทคนิคพบวา่กากใบชามีสมบติัใกลเ้คียง

กบัช้ินไมย้างพาราซ่ึงเป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมผลิตแผ่นปาติเกิลคือมีค่าความเป็นกรดด่าง 5.19 

และค่าความผ่อนความเป็นกรดด่าง 0.57 ดงันั้นกากใบชาจึงมีความเป็นไปได้ท่ีจะน ามาใช้เป็น

วตัถุดิบส าหรับผลิตแผน่ปาติเกิลร่วมกบัไมย้างพาราเพื่อท าการทดลองผลิตแผน่ปาติเกิล 3 ชั้นซ่ึงใช้

กบัใบชาเป็นชั้นไส้และใชไ้มย้างพาราเป็นชั้นผวิโดยการท าผลิตแผน่ปาติเก้ิลนั้นมีส่วนผสมระหวา่ง

กบัใบชาและยาพาราตราส่วนคือ 100:0, 60 : 40, 50:50, 40:60, 0:100 ผลการทดลองพบวา่แผน่ปาติ

เกิลท่ีมีอตัราส่วน 50 ต่อ 50 มีคุณสมบติัเชิงกลผ่านตามเกณฑ์ท่ีมาตรฐานก าหนดคือมีค่าความ

ตา้นทานแรงดดัเท่ากบั 12.74 และ 17.57 N/mm ดงันั้นจึงคดัเลือกแผน่ปาติเกิลท่ีอตัราส่วนน้ีส าหรับ

การผลิตในระดบัอุตสาหกรรมส่วนการศึกษาความเป็นไปไดด้า้นเทคนิคในเชิงอุตสาหกรรมพบวา่

การน ากะใบชามาผลิตเป็นแผน่ปาติเกิลในระดบัอุตสาหกรรมตอ้งมีการเปล่ียนแปลงกระบวนการ

ผลิตท่ีมีอยูเ่ดิมในบางส่วนโดยในส่วนของโรงงานผลิตชาพร้อมด่ืมตอ้งมีการเพิ่มขั้นตอนการเตรียม

กากใบชามีเงินลงทุนทั้งส้ินสามลา้นเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนหน่ึงพนับาทซ่ึงจากการศึกษาความเป็นไปได้

เชิงเศรษฐศาสตร์พบวา่โครงการมีระยะการคืนทุน 2 ปี 8 เดือนและมีสัดส่วนผลไดต่้อตน้ทุนเท่ากบั 

1.30 นซ่ึงมีค่ามากกวา่หน่ึงจึงมีความเหมาะสมในการลงทุนสามารถสรุปไดว้่าโครงการน้ีมีความ

เป็นไปไดด้า้นเทคนิคและเชิงเศรษฐศาสตร์ในการน ากากใบชามาเป็นวสัดุทดแทนช้ินไมย้างพารา

ส าหรับแผน่ปาติเกิล 

 นุรยฮีนั สามะ (2553) การวจิยัน้ีเป็นการผลิตเม็ดดูดซบัเซรามิคจากกากชาและกาก

กาแฟเพื่อมาศึกษาการก าจดัตะกัว่เม็ดดูดซับเซรามิคผลิตจากกากชาและกากกาแฟและดินเหนียว

โดยน าวสัดุทั้ง 3 ชนิดมาบดแลว้ร่อนคดัขนาดใหมี้ขนาดเล็กกวา่ 212 ไมโครเมตรผสมกากชากบัดิน

เหนียวในอตัราส่วน 80 ต่อ 20 และผสมกากกาแฟกบัดินเหนียวในอตัราส่วน 80:20 เม่ือผสมกนัดี

น ้ าน าไปอดัเม็ดให้ได้ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.5 มิลลิเมตรและน าไปเผาท่ีอุณหภูมิ 500 องศา

เซลเซียสเป็นเวลา 2 ชั่วโมงการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการก าจดัตะกั่วด้วยการเขย่าโดย

การศึกษาเวลาในการเขยา่ PHและ isotherm ของการดูดซบัค่าความจุของวสัดุซ่ึงพบวา่เวลาในการ

ดูดซับตะกัว่ของเม็ดดูดซบัเซรามิคจากกากกาแฟและกากชาเขา้สู่สมดุลในเวลาท่ี 30 และ 90 นาที

ตามล าดบัท่ีส่งในการดูดซบัโลหะตะกัว่ของเม็ดดูดซบัเซรามิคจากกากกาแฟและกากชาเท่ากบั ph5 
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และศึกษาผลของความเขม้ขน้ของโลหะตะกัว่เพื่อหาค่าความจุของการดูดซบัของเมด็ดูดซบัเซรามิค

จากกากกาแฟและกากชาผลท่ีไดจ้ากการทดลองสอดคลอ้งกบัไอโซเทอมของแรงเมียดงันั้นจึงหาค่า

ความจุการดูดซับโดยอาศยัสมการไอโซเทอมแหล่งเมียซ่ึงพบว่าเม็ดดูดซับสารเคมีจากกากกาแฟ

และกากชาสามารถดูดซบัตะกัว่ไดสู้งสุดเท่ากบั 0.6788 และ 1.4106 mg. ต่อกรัมตามล าดบั 

อารียา กลึงสูงเนิน (2561) โครงงานสบู่กากชาเขียว จดัท าข้ึนเพื่อช่วยลดตน้ทุนใน

การซ้ือสบู่ลา้งมือและลดปริมาณขยะในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมนนัดา เฮอริเทจ ซ่ึง

ในแต่ละวนัเคร่ืองด่ืมชาเขียวจะถูกสั่งค่อนขา้งมากและกากของชาเขียวก็จะถูกน าไปทิ้งอยา่งเปล่า

ประโยชน์ ผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นวา่กากชาเขียวมีสรรพคุณมากและสามารถน ามาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ได ้

ผูจ้ดัท าจึงได้น ากากชาเขียวมาเป็นส่วนผสมหลกัในการท าสบู่ ซ่ึงกากชาเขียวมีสรรพคุณในการ

บ ารุงผิวให้นุ่มชุ่มช้ืน อีกทั้งยงัท าให้มีกล่ินหอมอีกดว้ยเพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงานสบู่กากชา

เขียว ผูจ้ดัท าจึงใหพ้นกังานท าการประเมินแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสบู่กากชาเขียว พบวา่

มีความพึงพอใจโดยรวมต่อสบู่กากชาเขียวอยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.06 ซ่ึงสบู่กากชา

เขียวมีกล่ินหอมและสามารถท าความสะอาดไดดี้ และยงัสามารถลดตน้ทุนในการซ้ือสบู่ลา้งมือและ

ลดปริมาณขยะภายในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมของโรงแรมได ้

ณัฐณิชา แก้วชิงดวง (2561) จากการท่ีคณะผู้จ ัดท าได้เข้ารับการปฏิบัติงาน

โครงการสหกิจศึกษา ณ โรงแรมสามพราน ริเวอร์ไซด์ ทางคณะผูจ้ดัท ามีความสนใจท่ีจะน ากาก

กาแฟเหลือทิ้งมาแปรรูปเป็น “ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟ” โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) น ากากกาแฟท่ี

เหลือทิ้งมาผลิตเป็นท่ีรองแก้วให้แก่ห้องอาหารอินจนั 2) เพื่อศึกษาวิธีการท าท่ีรองแกว้จากกาก

กาแฟ โดยวิธีท าท่ีรองแก้ว จากกากกาแฟท่ีดีท่ีสุดคือการใช้เรซ่ินผสมกบักากกาแฟ และน าวสัดุ

ตกแต่งมาตกแต่งท่ีรองแกว้ เช่น ดอกไมแ้ห้ง ทองค าเปลว จากนั้นน าไปสัมภาษณ์ความพึงพอใจต่อ

ผลิตภณัฑข์องพนกังานหอ้งอาหารอินจนั และพนกังานห้องสัมมนา จ านวน5คน จากการสัมภาษณ์

พบวา่ท่ีรองแกว้จากกากกาแฟเป็นผลิตภณัฑท่ี์สร้างสรรค ์เป็นการใชก้ากกาแฟท่ีมีอยูม่าแปรรูปเป็น

ผลิตภณัฑ ์แต่ควรมีรูปทรงท่ีหลากหลายและมีความแข็งแรง สามารถน ามาใชภ้ายในห้องอาหารได้

จริงและยงัสามารถจ าหน่ายท่ีรองแกว้จากกากกาแฟไดอี้กดว้ย 

 



 
 

 

บทที ่4 

ผลการปฏบิัติงาน 

4.1 รายละเอยีดการปฏิบัติงาน 

จากการท่ีผูจ้ดัท าไดน้ าใบชาท่ีเหลือจากการชงให้แขกด่ืมภายในร้านอาหารน ามาตากแห้ง

ให้ปราศจากเช้ือราท าให้ไดใ้บชาแห้งเพื่อน ามาใช้ประดบัตกแต่งจานรองแกว้เพื่อลดตน้ทุนของ

ร้านอาหารท่ีจะจดัท าของท่ีระลึกใหก้บัแขกท่ีมาใชบ้ริการโดยการเก็บรักษาจานรองแกว้จากกากชา

ท่ีดีนั้นควรห่อดว้ยผา้ไม่ควรเก็บในกล่องท่ีอาจเกิดการกระแทกแลว้แตกไดส้ามารถเก็บไวไ้ดเ้ป็น

ระยะเวลานานทั้งน้ีวิธีการท าผูจ้ดัท าไดท้  าการศึกษาคน้ควา้จากอินเทอร์เน็ตและส่วนหน่ึงเกิดจาก

การคิดของผูจ้ดัท าโดยมีวสัดุอุปกรณ์และขั้นตอนการท าจานรองแกว้จากกาบใบชาดงัน้ี 

 

4.2 วสัดุและอุปกรณ์การท าจานรองแก้วจากกากชา 

4.2.1 วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ช้ในการท าจานรองแก้วจากกากชา 

  1. ใบชา     20 ใบ 

  2. แม่พิมพจ์านรองแกว้   1 ช้ิน 

  3. น ้ายา Epoxy Resin(A)   90         มิลลิลิตร 

  4.น ้ายา Epoxy Resin (B)   10 มิลลิลิตร 

  5.น ้ายาตวัท าแขง็เรซ่ิน        2          มิลลิลิตร            

  6. ทองค าเปลว    1  แผน่ 

  7.ภาชนะผสมเรซ่ินพร้อมท่ีคน  1 ใบ 

  8. ข้ีผึ้ง     1 มิลลิกรัม 
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4.2.2 ขั้นตอนการท าจานรองแก้วจากกากชา 

4.2.2.1 เก็บกากชาท่ีเหลือทิ้งมา จ านวน 50 กรัม 

 

รูปที ่4.1เก็บกากใบชาท่ีเหลือทิ้ง จ  านวน 50 กรัม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า(2564) 

   

4.2.2.2 น ากากชาท่ีไดม้าใส่ตะกร้าตากแหง้เพื่อลดความช้ืนในกากชา 

 

รูปที ่4.2 น ากากชาท่ีไดม้าตากแหง้ 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.2.3 น ากากชาท่ีตากแหง้ไปอบดว้ยความร้อน 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา  

1 นาที เพื่อไม่ให้เกิดเช้ือรา 

รูปที ่4.3 น ากากชาไปอบเพื่อไม่ใหเ้กิดเช้ือรา 

ทีม่า :ผูจ้ดัท า (2564) 

 

4.2.2.4 เม่ืออบเสร็จจะไดก้ากชาท่ีแหง้สนิทปราศจากเช้ือรา 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.4 ไดก้ากชาท่ีแหง้สนิทพร้อมกบัการท าช้ินงาน 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 
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  4.2.2.5 น าน ้ายาEpoxy Resin (A)และน ้ายา Epoxy Resin(B) มาผสมเขา้ดว้ยกนั

ตามอตัราส่วน (3:1) 

 

รูปที ่4.5 น าน ้ายา Epoxy Resin (A)และ(B) ผสมกนัตามอตัราส่วน (3:1) 

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 

 

4.2.2.6 น าน ้ายาตวัท าแขง็มาผสมตามอตัราส่วน (1:100) 

 

รูปที ่4.6 น าน ้ายาตวัท าแขง็มาผสมตามอตัราส่วน (1:100) 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.2.7 คนส่วนผสม Epoxy Resin (A)และ (B) และเติมน ้ ายาตวัท าแขง็จนเป็นเน้ือ

เดียวกนั 

 

รูปที ่4.7 คนส่วนผสมทั้งหมดใหเ้ป็นเน้ือเดียวกนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

  

  4.2.2.8 น าแม่พิมพม์าทาข้ีผึ้งบางๆเพื่อกนัเรซ่ินติดกบัแม่พิมพ ์

 

 

รูปที ่4.8 ทาข้ีผึ้งบนแม่พิมพใ์หท้ัว่ 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.2.2.9 เทเรซ่ินท่ีผสมจนเขา้ท่ีแลว้ลงบนแม่พิมพ ์น ากากใบชา ชาดอกไม ้

ทองค าเปลวมาจดัวางใหเ้ขา้ท่ีสวยงาม 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.9 เทเรซ่ินลงในแม่พิมพ ์พร้อมจดัวางองคป์ระกอบใหส้วยงาม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

   

 

4.2.2.10 น าจานรองแกว้ท่ีหล่อเสร็จแลว้ไปตากแดดใหแ้ห้งเป็นระยะเวลา 3 วนั 

รูปที ่4.10 น าไปตากแดดใหแ้หง้เป็นระยะเวลา 3 วนั 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 

   

 

 



46 
 

 

4.2.2.11 เม่ือเรซ่ินแหง้แลว้แกะออกจากแม่พิมพ ์

 

 

 

 

 

 

รูปที ่4.11แกะจานรองแกว้ออกจากแม่พิมพ ์

ทีม่า: ผูจ้ดัท า (2564) 

   

4.2.2.12 น าจานรองแกว้จากกากชาท่ีไดม้าใส่บรรจุภณัฑ์ใหส้วยงาม 

 

รูปที ่4.12 น าจานรองแกว้จากกากชาท่ีไดม้าใส่บรรจุภณัฑใ์หส้วยงาม 

ทีม่า : ผูจ้ดัท า (2564) 
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4.3 การค าณวนต้นทุนส าหรับการท าจานรองแก้วจากกกากชา(Used Tea Leaf Coaster) 

ตารางที ่4.1 การค าณวณตน้ทุนจานรองแกว้จากกากชา 

วสัดุ ปริมาณท่ีใช ้ ราคา/หน่วย ตน้ทุน/บาท 
กากใบชา 20 ใบ - - 

Epoxy Resin (A)(B) 
และตวัท าแขง็เรซ่ิน 

20มิลลิลิตร 100บาท/100 มิลลิลิตร 20 

แม่พิมพจ์านรองแกว้ 1 ช้ิน 10 บาท 10 
ทองค าเปลว 1 แผน่ 6 บาท 6 

ข้ีผึ้ง 1 มิลลิกรัม 1/50มิลลิกรัม 0.50 
รวม 36.50 

จากตารางท่ี 4.1 การค าณวนตน้ทุนในการท าจานรองแกว้จากกากชา โดยส่วนผสมไดแ้ก่ 

กากใบชา ชุดหล่อเรซ่ิน แม่พิมพจ์านรองแกว้ ทองค าเปลว ข้ีผึ้ง ทางผูจ้ดัท าไดท้  าข้ึนเพื่อลดตน้ทุนท่ี

สามารถเป็นตวัเลือกใหม่ให้กบัห้องอาหาร ในงบประมาณการท าจานรองแกว้จากกากชา จ านวน 1 

ช้ิน เฉล่ียตน้ทุนอยูท่ี่ 36.50 บาทต่อช้ิน สามารถน ามาใชง้านไดเ้ป็นระยะเวลานานมากกวา่ 3 ปี หาก

ไม่เกิดการช ารุดแตกหกัเสียก่อน สามารถช่วยลดตน้ทุนการท่ีเคยจดัซ้ือแผน่กระดาษแข็งรองแกว้ 

ต่อเดือน ค านวณจากลูกคา้ท่ีมาใช้บริการห้องอาหารรอบละ 108 คน วนัละ 2 รอบ ต่อเดือนเฉล่ีย 

มูลค่า 2,250 บาท จานรองแก้วจากกากชาตน้ทุน 36.50 คิดเป็น ร้อยละทั้งหมดของแขกท่ีมาใช้

บริการต่อรอบ 108 ท่าน เท่ากบั 3,942 บาท สามารถใช้งานได้อย่างต ่า 3 ปีหากไม่เกิดการช ารุด

แตกหัก จากการท่ีเขา้ไปปฏิบติังาน 4 เดือน คิดตน้ทุนกระดาษแข็งรองแก้วเทียบกบัราคาตลาด

เท่ากบั 9,000 บาท ฉะนั้นหากเปล่ียนมาใชจ้านรองแกว้จากกากชาสามารถลดตน้ทุนไดเ้ฉล่ีย 5,058 

บาทต่อเดือน เม่ือน าตน้ทุนเปรียบเทียบกบัท่ีรองแกว้กระดาษในราคาตลาด   

รูปที ่4.13 ราคาตลาดของกระดาษรองแกว้ 

ทีม่า : https://www.bookandbox.com/ 
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4.4 สรุปข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ผูจ้ดัท าโครงงานจานรองแกว้จากกกากชา(Used Tea Leaf Coaster) ไดด้ าเนินการส ารวจ

ความคิดเห็นหลงัจากการทดลอง ผลิตภณัฑ์เสร็จสมบูรณ์ เพื่อท าการประเมินความพึงพอใจโดยได้

น าผลิตภณัฑ์ให้กลุ่มตวัอย่าง ไดท้ดลองใช้จานรองแกว้จากกากชา และเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยให้

กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 30 ชุด ตอบแบบสอบถามซ่ึงไดท้  าการเก็บขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 

ส่วนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้รวจแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 ส ารวจความพึงพอใจในการใช้จานรองแกว้จากกกากชา(Used Tea Leaf Coaster) 

ผลวเิคราะห์ของขอ้มูลทัว่ไปชองผูต้อบแบบสอบถาม จ านวนกลุ่มตวัอยา่งตาม เพศ อายุ สถานภาพ 

และแผนก ไดด้งัน้ี 

4.4.1 ข้อมูลทัว่ไป 

ตารางที ่4.2 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกต ามเพศ 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 12 40.00 
หญิง 18 60.00 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นเพศชายร้อยละ 40.00 และเป็น

เพศหญิงร้อยละ 60.00 

 

ตารางที ่4.3 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามอาย ุ

อาย ุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
18-23 ปี 8 26.70 
24-29 ปี 8 26.70 
30-35 ปี 5 16.70 
36-41 ปี 5 16.70 

มากกวา่ 42 ปี 4 13.30 
รวม 30 100.00 
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จากตารางท่ี 4.3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถาม ท่ีมีอายุ 18-23 ปี และ 24-29 ปี

เท่ากนั มีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.70 รองลงมาคือผูมี้อายุ 30-35 ปี และ 36-41 ปีเท่ากนั คิดเป็น

ร้อยละ 16.70 และผูมี้อายมุากกวา่ 42 ปี มีนอ้ยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 13.30 

 

ตาราง 4.4 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งจ าแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พนกังานประจ า 21 70.00 
ลูกจา้งชัว่คราว 0 0.00 
นกัศึกษาฝึกงาน 9 30.00 

รวม 30 100.00 
จากตาราง 4.4 พบวา่มีกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถาม เป็นพนกังานประจ ามากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 70.00 รองลงมาคือนักศึกษาฝึกงาน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ไม่พบกลุ่มตวัอย่างท่ีเป็น

ลูกจา้งชัว่คราว 

 

ตารางที ่4.5 จ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่งท่ีจ  าแนกตามแผนก 

แผนก จ านวน (คน) ร้อยละ 
อาหารและเคร่ืองด่ืม 14 46.70 

แผนกแม่บา้น 6 20.00 
แผนกครัว 5 16.70 

แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 2 6.70 
ฝ่ายขายและการตลาด 2 6.70 

ฝ่ายบญัชี 1 3.30 
รวม 30 100.00 

จากตารางท่ี 4.5 พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีตอบแบบสอบถามมากท่ีสุด คือแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม คิดเป็นร้อยละ 46.70 รองลงมาคือแผนกแม่บา้น คิดเป็นร้อยละ 20.00 รองลงมาคือแผนก

ครัว คิดเป็นร้อยละ 16.70 แผนกตอ้นรับส่วนหน้าและฝ่ายขายและการตลาดเท่ากนั ท่ีร้อยละ 6.70 

ฝ่ายบญัชีนอ้ยท่ีสุด ท่ีร้อยละ 3.30 
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4.5 ก าหนดระดับค่าเฉลีย่เกณฑ์การตัดสินใจ 

 ในการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานจานรองแก้วจากกากชา(Used Tea Leaf 

Coaster)ใหก้ารวดัระดบัความพึงพอใจ 5 ระดบั ตามแนวคิดของลิเคิร์ทLikert, R.(1932)ไดจ้ดัล าดบั

ค่าเฉล่ียและช่วงคะแนน (ธานินทร์ ศิลป์จารุ,2560)ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.21 –5.00 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุด 

 ค่าเฉล่ีย 3.41 –4.20 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัมาก 

 ค่าเฉล่ีย 2.61 –3.40 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบัปานกลาง 

 ค่าเฉล่ีย 1.81 –2.60 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ย 

 ค่าเฉล่ีย 1.00 –1.80 หมายถึง ความพึงพอใจในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ตารางที ่4.6 แสดงค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงาน 

รายละเอียด ค่าเฉล่ีย S.D. ความพึง
พอใจ 

1. รูปทรงของจานรองแกว้ท่ีมีความทนัสมยั
และสีสันท่ีสวยงาม 

4.53 0.67 มากท่ีสุด 

2. ขนาดของจานรองแกว้ท่ีเหมาะสมต่อการใช้
งาน 

4.63 0.55 มากท่ีสุด 

3. คุณภาพของจานรองแกว้ 4.40 0.76 มากท่ีสุด 
4. ความทนทานของจานรองแกว้ 4.60 0.61 มากท่ีสุด 
5. ระยะเวลาในการใชง้านท่ีเหมาะสม 4.50 0.71 มากท่ีสุด 
6. ความสะดวกในการน าไปใช ้ 4.63 0.55 มากท่ีสุด 
7. สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ า 4.50 0.68 มากท่ีสุด 
8. สามารถลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรม 4.63 0.55 มากท่ีสุด 

ค่าเฉล่ียรวม 4.55 0.63 มากท่ีสุด 
 

จากตารางท่ี 4.6 พบว่าผูต้อบแบบสอบถามมีความพึงพอใจ ท่ีมีต่อโครงงานจานรองแกว้

จากกากชา (Used Tea Leaf Coaster) ในแต่ละดา้นพบวา่ในดา้นขนาดของจานรองแกว้ท่ีเหมาะสม

ต่อการใชง้าน ดา้นความสะดวกในการน าไปใช้ และดา้นความสามารถลดตน้ทุนให้กบัโรงแรมอยู่
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ในระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.63 รองลงมาดา้นความทนทานของจานรองแกว้

อยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด โคยมีค่าเฉล่ีย 4.60 ด้านรูปทรงของจานรองแก้วท่ีมีความ

ทนัสมยัและสันท่ีสวยงามอยูใ่นระดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.53 ตามมาดว้ยดา้น

ระยะเวลาในการใช้งานท่ีเหมาะสม และด้านความสามารถน ากลบัมาใช้ซ ้ าอยู่ในระดบัความพึง

พอใจมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากนัท่ี 4.50 ทา้ยสุดคือดา้นคุณภาพของจานรองแกว้ อยู่ในระดบั

ความพึงพอใจมากท่ีสุดมีค่าเฉล่ีย 4.40 

 จากตารางค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานจานรองแกว้

จากกากชา (Used Tea Leaf Coaster) มีระดบัความพึงพอใจรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็น

ค่าเฉล่ียโดยรวม 4.55  

 



 
 

 

บทที ่5 

สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

5.1 สรุปผลการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.1.1 สรุปผลโครงงาน 

  จากการปฎิบัติสหกิจศึกษาระหว่างวนัท่ี 25 มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี10 

มิถุนายนพ.ศ.2564รวมระยะเวลาทั้ งหมด 16 สัปดาห์ ในแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Yao 

Restaurant) ณโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ ์(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse)

ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้วิธีการปฏิบติังานในสถานท่ีจริงในดา้นต่างๆของแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม เช่น

การตอ้นรับแขก การแนะน ารายการอาหารให้กบัแขก การท าเคร่ืองด่ืมให้กบัแขก การเสนอความ

ช่วยเหลือให้กับแขก การส ารวจความพึงพอใจของแขก และการส่งแขกด้วยไมตรีจิต จากท่ีได้

ปฏิบติังานมาก็ไดพ้บว่าส่วนใหญ่จะมีปัญหาของกากใบชาเหลือทิ้งต่อวนัเป็นจ านวนมาก และยงั

รวมไปถึงดอกไมท่ี้ใช้ในการตกแต่งห้อง เม่ือมนัแห้งเห่ียวแลว้ก็จะถูกน าไปทิ้ง จึงคิดน ามาท าให้

เกิดโครงงานจานรองแกว้จากกากชา เพื่อช่วยลดตน้ทุนจากการท่ีเคยจดัซ้ือกระดาษรองแกว้ของทาง

หอ้งอาหาร รวมถึงสามารถน ามาใชป้ระโยชน์ไดอ่ื้นๆ ใหก้บัทางหอ้งอาหารอีกดว้ย 

 หลงัจากทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์พบวา่ ผลิตภณัฑ์สามารถช่วยลดตน้ทุนให้กบัทางห้องอาหาร

และยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นของท่ีระลึกใหก้บัทางหอ้งอาหารไดอี้กทางหน่ึงดว้ย โดยตวัโครงการน้ี

ไดรั้บค าชม ในดา้นความคิดสร้างสรรค์ ซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากแบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดใ้ห้ทาง

กลุ่มตวัอยา่งท าการประเมินความพึงพอใจ  พบวา่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 จากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อผลิตภณัฑ์จานรองแกว้จากกากชา (Used Tea Leaf 

Coaster) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงจ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุระหว่าง 14-29 ปี 

มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 26.70 เป็นพนกังานประจ า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 70.00 และเป็นบุคลากร

ท่ีอยูใ่นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.70 ผลสรุปจากตารางค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อโครงงานจานรองแกว้จากกากชา (Used Tea Leaf 

Coaster) มีระดบัความพึงพอใจรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวม 4.55  
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5.2ปัญหาทีพ่บในการท าโครงงาน 

 5.2.1 คร้ังท่ี 1 จากการทดลองท าจานรองแกว้จากกากชาในคร้ังแรกนั้น พบว่าเม่ือเทเรซ่ิน

ผสมกนัและคนให้เขา้กนันั้น ไม่ควรคนจนแรงเกินไป จานรองแกว้ท่ีได้ออกมาในคร้ังแรก จึงมี

ฟองอากาศมาก ไม่สวยงาม และไม่สามารถน ามาใชป้ระเมินได ้

 5.2.2 คร้ังท่ี 2 เกิดจากกการไม่ทาข้ีผึ้งบางๆไวท่ี้แม่พิมพ ์ท าให้จานรองแกว้จากกากชาท่ีได้

ในคร้ังท่ี 2 นั้น มีรอยบ่ิน บางส่วนแตกติดไปกบัแม่พิมพ ์ท าให้จานรองแกว้ออกมาช ารุด และไม่

สามารถน ามาใชป้ระเมินได ้

  

5.3 ข้อเสนอแนะการจัดท าโครงงานสหกจิศึกษา 

 5.3.1 จากปัญหาคร้ังท่ี1ท่ีมีฟองอากาศในจานรองแกว้มากเกินไปจนท าใหไ้ม่สวยงาม จึงได้

ท าการคนผสมชุดหล่อเรซ่ินให้เบามือลง จนท าให้ฟองอากาศเกิดน้อยและได้จานรองแก้วท่ีมี

ฟองอากาศนอ้ยตามความตอ้งการ 

 5.3.2 จากปัญหาคร้ังท่ี2 เน่ืองจากจานรองแกว้มีรอยแตกบ่ินติดไปกบัแม่พิมพเ์ล็กนอ้ย จน

ท าใหเ้สียหายไม่สามารถน ามาประเมินได ้จึงหาความรู้เพิ่มเติมและน ามาซ่ึงการทาข้ีผึ่งท่ีแม่พิมพไ์ว้

บางๆ ท าใหจ้านรองแกว้ท่ีหล่อออกมาสมบูรณ์ในคร้ังท่ี 3 
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ภาพการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

การปฏิบัติงานภายในโรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์ 

 

อาจารยท่ี์ปรึกษามาตรวจเยีย่ม 

 

 

 

ผสมน ้ายาเพื่อฉีดพน่ฆ่าเช้ือบนพื้นผวิ 

 

 



 

 

 

เช็ดเคร่ืองมือเคร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหาร 

 

 

 

เช็ดจานส าหรับใหบ้ริการแขก 

 

  

 



 

 

 

พบัผา้เช็ดปากส าหรับแขก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชงชาเพื่อบริการเคร่ืองด่ืมให้กบัแขก 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าเลียงอาหารจากท่ีครัวไปบริการแขก 

 

 

 

 

ล าเลียงภาชนะท่ีใชแ้ลว้เพื่อส่งลา้ง 

 

 

 



 

 

 

ส่งอาหารใหก้บัผูบ้ริการส่งอาหาร 

 

 

 

 

เก็บแกว้และส่ิงของอ่ืนๆท่ีเหลือไปส่งลา้งเวลาปิดร้าน 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

ตัวอย่างแบบสอบถามออนไลน์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แบบสอบถามความพงึพอใจจานรองแก้วจากกากชา 

(Used Tea Leaf Coaster) 

ของโรงแรม Bangkok Marriott Hotel the Surawongse 

วตัถุประสงค์ : เพือ่วดัระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อจานรองแก้วจากจากชา 

ตอนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม(ใส่ เคร่ืองหมาย ✓ใน       หรือเติมขอ้ความท่ี 

ตรงกบัขอ้มูลของท่าน) 

1.เพศ   ชาย    หญิง 

2. อายุ   18-23 ปี    24-29 ปี   

    30-35 ปี    36-41 ปี   

    มากกวา่ 42 ปี 

 3. สถานภาพ  พนกังานประจ า   ลูกจา้งชัว่คราว 

    นกัศึกษาฝึกงาน 

 4. แผนก  อาหารและเคร่ืองด่ืม  แผนกแม่บา้น  

    แผนกครัว   แผนกตอ้นรับส่วนหนา้ 

    ฝ่ายขายและการตลาด  ฝ่ายบญัชี 

 

 

 

 



 

 

ตอนที ่2 ความพงึพอใจทีม่ีต่อจานรองแก้วจากกากชา(Used Tea Leaf Coaster) 

ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อจานรอง
แกว้จากกากชา 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอ้ย นอ้ยท่ีสุด 

1. รูปทรงของจานรองแกว้ท่ีมีความ
ทนัสมยัและสีสันท่ีสวยงาม 

     

2. ขนาดของจานรองแกว้ท่ี
เหมาะสมต่อการใชง้าน 

     

3. คุณภาพของจานรองแกว้      
4. ความทนทานของจานรองแกว้      
5. ระยะเวลาในการใชง้านท่ี
เหมาะสม 

     

6. ความสะดวกในการน าไปใช ้      
7. สามารถน ากลบัมาใชซ้ ้ า       
8. สามารถลดตน้ทุนใหก้บัโรงแรม      

 

ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

บทสัมภาษณ์พนักงานทีป่รึกษา 
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บทความวิชาการ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

จานรองแก้วจากกากชา 

(Used Tea Leaf Coasters) 

นายธนิสร เอือ้สุชน 

ภาควชิาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วและการบริการ คณะศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยสยาม 

38 ถนนเพชรเกษม เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

 

บทคัดย่อ 

 การจดัท าโครงงานสหกิจศึกษาเร่ือง

จานรองแกว้จากกากชาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์

เพื่อศึกษาวธีิการท าจานรองแกว้จากกากใบชา

ท่ีเหลือทิ้งให้เกิดประโยชน์ต่อร้านอาหาร 

และเป็นการช่วยลดต้นทุนในการซ้ือท่ีรอง

แกว้กระดาษแข็งแบบใช้แลว้ทิ้ง โดยผูจ้ดัท า

ไดน้ าเอากากใบชาท่ีเหลือทิ้งจากการชงชามา

ท าเป็นท่ีรองแกว้ และน าเอาดอกไมแ้ห้งท่ีไม่

ใช้แล้วจากการตกแต่งห้องอาหารมาใส่เป็น

ตวัตกแต่งเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความสวยงาม 

และย ัง ช่วยท าให้ห้องอาหารเกิดความมี

เอกลกัษณ์น่าสนใจแตกต่างจากโรงแรมอ่ืน 

 จากผลการส ารวจพบว่าการประเมิน

ความพึงพอใจของพนักงานและนักศึกษา

ฝึกงานภายในโรงแรมแบงค็อก แมริออท 

เดอะสุรวงศ์ ท่ีมีต่อจานรองแก้วจากกากชา 

พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 18 คน 

คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีช่วงอายุ 18-23 ปี และ 

24-29 ปี เท่ากนัมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ26.70 

และมีสถานภาพพนกังานประจ ามากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 70.00 และผูต้อบแบบสอบถาม

อยูใ่นแผนกอาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุดคิด

เป็นร้อยละ 46.70 จากตารางค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ

โครงงานจานรองแกว้จากกากชา (Used Tea 

Leaves Coaster) มีระดบัความพึงพอใจรวม

คิดเป็นค่าเฉล่ีย 4.55 

ค าส าคัญ:จานรองแก้ว / กากใบชา / การน า

กลบัมาใชใ้หม่ 

Abstract 

The co-operative education project 

on glass saucers from tea leaf was aimed at 

studying how to make coasters from leftover 

tea leaves to benefit restaurants and reduce 

the cost of buying disposable cardboard 

coasters. The makers used the remaining tea 

leaves from the tea making as a coaster and 

added unused dried flowers from the 

restaurant decoration to create aesthetics and  

 



 

 

also make the restaurant unique and 

attractive. 

According to the survey, the 

Bangkok Marriott Hotel The Surawongse's 

assessment of employee satisfaction with 

Used Tea Leaves Coasters showed that the 

majority of 18 females were 60.00 percent 

with the most 18-23 years of age and 24-29 

years old, 26.70 percent, the highest number 

of full-time employees with 70.00 percent, 

and the most respondents were in the food 

and beverage department, accounting for 

46.70 percent. Based on the average table 

and the standard deviation of satisfaction 

with the used tea leaves coasters project, the 

total satisfaction level was an average of 

4.55. 

Keywords: Coaster / Tea Leaf / Recycling 

ทีม่าของปัญหา 

 ผูจ้ดัท าได้เข้าไปปฏิบติังานสหกิจท่ี

โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะสุรวงศ ์

(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse) 

แผนกอาหารและเค ร่ือง ด่ืมในส่วนของ

ร้านอาหาร Yao Restaurant ซ่ึงเป็น

ห้องอาหาร จีน  ในร้านจะมีการบริโภค

เค ร่ื อ ง ด่ืมประ เภทชา เ ป็นหลัก ซ่ึ งท า ง

ร้านอาหารนั้นมีชาหลากหลายให้แขกเลือก

และในแต่ละวนัก็จะมีการใช้ชาแต่ละชนิด

เป็นจ านวนมากจึงท าให้ในแต่ละวนัมีกากชา

ท่ีเกิดจากการชงชาเป็นจ านวนมากเช่นกนัเม่ือ

ท าการใช้เสร็จก็จะถูกน าไปทิ้งโดยเปล่า

ประโยชน ์

ดงันั้นผูจ้ดัท าจึงเล็งเห็นความส าคญั

ของปัญหาจึงท าการปรึกษาพนักงานพี่เล้ียง

และอาจารย์ท่ีปรึกษาว่าควรท่ีจะน ากากชา

เหล่านั้นมาท าใหเ้กิดประโยชน์โดยการน าเอา

มาท าเป็นจานรองแกว้จากกากชาซ่ึงกากชาท่ี

ไดน้ี้จะน ามาตากแหง้เพื่อไม่ใหเ้กิดเช้ือราและ

น าไปข้ึนรูปพร้อมกบัชาดอกไมท่ี้เหลือทิ้งใน

หอ้งอาหารท่ีแผนกไม่ตอ้งการใชแ้ลว้ดอกไม้

จะเป็นตัวช่วยเพิ่มสีสันและความสวยงาม

ให้กบัจานรองแก้วน้ีโดยใช้เรซ่ินในการข้ึน

รูป เพื่ อให้จานรองแก้ว มีความทนทาน

สวยงามไม่แตกง่ายนอกจากน้ียงัเป็นการ

ก าจัดขยะท่ีเหลือจากกากชาและช่วยลด

ตน้ทุนท่ีเป็นค่าใชจ่้ายในส่วนของห้องอาหาร

ท่ีเคยต้องจ่ายในการกระดาษแข็งท่ีรองแก้ว

เป็นจ านวนมากและยงัสามารถน าไปแจกเป็น

ของ ท่ี ระ ลึ ก ให้ กับแขก ท่ี ม า ใช้บ ริก า ร

ร้านอาหารได้อีกทางหน่ึงด้วย และเป็นการ

ลดตน้ทุนในส่วนของกระดาษรองแกว้ให้กบั

ทางโรงแรมไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 

แนวคิดในการท าโครงงาน 

 เคร่ืองมือท่ีใชเ้พื่อท าใหผ้ลิตภณัฑ์

บรรลุตามวตัถุประสงค ์คือการท าการคน้ควา้

ขอ้มูลทางอินเตอร์เน็ต โดยมีการน าเอาอีพอ็ก

ซ่ีเรซ่ินหล่อใส กากใบชา ดอกไมป้ระดบั 

 

 



 

 

และทองค าเปลวในการท าผลิตภณัฑ ์รวมถึง

การขอค าปรึกษากบัอาจารยท่ี์ปรึกษา และ

พนกังานพี่เล้ียง 

วตัถุประสงค์ของโครงงาน 

1.เพื่อศึกษาวธีิการท าจานรองแกว้

จากกากใบชาท่ีเหลือทิ้ง 

 2.เพื่อเป็นการน ากากใบชาท่ีเหลือใช้

ในร้านอาหารมาท าใหเ้กิดประโยชน์ 

 3.เพื่อช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือจาน

รองแกว้หรือกระดาษรองแกว้ใหก้บั

ร้านอาหาร 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 

1.ไดศึ้กษาเรียนรู้วธีิการท าจานรอง

แกว้ท่ีท าจากกากชาแลว้น าไปประยกุตใ์ชใ้ห้

เกิดรายไดใ้นอนาคต 

 2. สามารถช่วยลดตน้ทุนในการซ้ือ
กระดาษแขง็รองแกว้ใหก้บัสถานประกอบ 
การได ้

3.เป็นการน าของเหลือใชห้รือขยะ

กลบัมาท าเป็นผลิตภณัฑเ์พื่อใชป้ระโยชน์ใน

สถานประกอบการได ้

วธีิด าเนินการ 

 1. เก็บกากชาท่ีเหลือทิ้งมา จ านวน 

50 กรัม  

2. น ากากชาท่ีไดม้าใส่ตะกร้าตาก

แหง้เพื่อลดความช้ืนในกากชา 

 3.น ากากชาท่ีตากแหง้ไปอบดว้ย

ความร้อน 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 

นาที เพื่อไม่ใหเ้กิดเช้ือรา 

4. เม่ืออบเสร็จจะไดก้ากชาท่ีแหง้

สนิทปราศจากเช้ือรา 

5. น าน ้ายา Epoxy Resin (A) และ

น ้ายา Epoxy Resin (B) มาผสมเขา้ดว้ยกนั

ตามอตัราส่วน (3:1) 

6.น าน ้ายาตวัท าแขง็มาผสมตาม

อตัราส่วน (1:100) 

7. คนส่วนผสม Epoxy Resin 

(A)และ (B) และเติมน ้ายาตวัท าแขง็จนเป็น

เน้ือเดียวกนั 

8. น าแม่พิมพม์าทาข้ีผึ้งบางๆเพื่อ

กนัเรซ่ินติดกบัแม่พิมพ ์

9. เทเรซ่ินท่ีผสมจนเขา้ท่ีแลว้ลงบน

แม่พิมพ ์น ากากใบชา ชาดอกไม ้ทองค าเปลว

มาจดัวางใหเ้ขา้ท่ีสวยงาม 

10. น าจานรองแกว้ท่ีหล่อเสร็จแลว้

ไปตากแดดใหแ้หง้เป็นระยะเวลา 3 วนั 

11.เม่ือเรซ่ินแหง้แลว้แกะออกจาก

แม่พิมพ ์

12.น าจานรองแกว้จากกากชาท่ีไดม้า

ใส่บรรจุภณัฑใ์หส้วยงาม 

 

 

 

 



 

 

สรุปผลโครงงาน 

จากการปฎิบติัสหกิจศึกษาระหวา่งวนัท่ี 25 

มกราคม พ.ศ.2564 ถึงวนัท่ี10 มิถุนายนพ.ศ.

2564รวมระยะเวลาทั้งหมด 16 สัปดาห์ ใน

แผนกอาหารและเคร่ืองด่ืม (Yao Restaurant) 

ณโรงแรมแบงคอ็ก แมริออท เดอะสุรวงศ ์

(Bangkok Marriott Hotel the Surawongse)

ผูจ้ดัท าไดเ้รียนรู้วธีิการปฏิบติังานในสถานท่ี

จริงในดา้นต่างๆของแผนกอาหารและ

เคร่ืองด่ืม เช่นการตอ้นรับแขก การแนะน า

รายการอาหารใหก้บัแขก การท าเคร่ืองด่ืม

ใหก้บัแขก การเสนอความช่วยเหลือใหก้บั

แขก การส ารวจความพึงพอใจของแขก และ

การส่งแขกดว้ยไมตรีจิต จากท่ีไดป้ฏิบติังาน

มาก็ไดพ้บวา่ส่วนใหญ่จะมีปัญหาของกากใบ

ชาเหลือทิ้งต่อวนัเป็นจ านวนมาก และยงัรวม

ไปถึงดอกไมท่ี้ใชใ้นการตกแต่งหอ้ง เม่ือมนั

แหง้เห่ียวแลว้ก็จะถูกน าไปทิ้ง จึงคิดน ามาท า

ใหเ้กิดโครงงานจานรองแกว้จากกากชา เพื่อ

ช่วยลดตน้ทุนจากการท่ีเคยจดัซ้ือกระดาษ

รองแกว้ของทางห้องอาหาร รวมถึงสามารถ

น ามาใชป้ระโยชน์ไดอ่ื้นๆ ใหก้บัทาง

หอ้งอาหารอีกดว้ย 

 หลงัจากทดลองใชผ้ลิตภณัฑ์พบวา่ 

ผลิตภณัฑส์ามารถช่วยลดตน้ทุนใหก้บัทาง

หอ้งอาหารและยงัสามารถน าไปใชเ้ป็นของท่ี

ระลึกใหก้บัทางหอ้งอาหารไดอี้กทางหน่ึง

ดว้ย โดยตวัโครงการน้ีไดรั้บค าชม ในดา้น

ความคิดสร้างสรรค ์ซ่ึงสามารถวดัไดจ้าก

แบบสอบถามออนไลน์ท่ีไดใ้หท้างกลุ่ม

ตวัอยา่งท าการประเมินความพึงพอใจ  พบวา่

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

 จากการส ารวจความพึงพอใจท่ีมีต่อ

ผลิตภณัฑจ์านรองแกว้จากกากชา (Used Tea 

Leaf Coaster) พบวา่ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 60.00 มีอายุ

ระหวา่ง 14-29 ปี มากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 

26.70 เป็นพนกังานประจ า มากท่ีสุด คิดเป็น

ร้อยละ 70.00 และเป็นบุคลากรท่ีอยูใ่นแผนก

อาหารและเคร่ืองด่ืมมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 

46.70 ผลสรุปจากตารางค่าเฉล่ียและค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจท่ีมีต่อ

โครงงานจานรองแกว้จากกากชา (Used Tea 

Leaf Coaster) มีระดบัความพึงพอใจรวมอยู่

ในระดบัมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉล่ียโดยรวม 

4.55 

ข้อเสนอแนะในการต่อยอดโครงงาน 

สามารถน าผลิตภณัฑไ์ปต่อยอดเพื่อ

จะท าเป็นของท่ีระลึกใหก้บัแขกท่ีมาใช้

บริการในห้องอาหารไดแ้ละสามารถผลิตเพื่อ

จ าหน่ายไดอี้กดว้ย 
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ภาคผนวก จ  

โปสเตอร์ 

 
 

 

 

  

 

 

วธีิด าเนินการ 
1. เก็บกากชาท่ีเหลือท้ิงมา จ านวน 50 กรัม 
2. น ากากชาท่ีได้มาใส่ตะกร้าตากแห้งเพ่ือลด

ความส าคัญของปัญหา 
        ผูจ้ดัท าไดเ้ขา้ไปปฏิบติังานสหกิจท่ีโรงแรมแบงค็อก แม
ริออท เดอะสุรวงศ์ (Bangkok Marriott Hotel The Surawongse) 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ใบบนัทกึรายสัปดาห์ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช  

ประวตัผู้ิจัดท า 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประวตัิผู้จัดท า 

 

ช่ือนักศึกษา  : นายธนิสร เอ้ือสุชน  

รหัสนักศึกษา  : 6004420012 

คณะ   : ศิลปศาสตร์ 

ภาควชิา   : อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและการบริการ 

ทีอ่ยู่  : 1050/119 หมู่บา้นชวนช่ืน ซอยจรัญสนิทวงศ3์ แขวงวดัท่าพระ  

เขตบางกอกใหญ่ จงัหวดักรุงเทพมหานคร 
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